
UITNODIGING! 
 

Graag nodigen wij je uit voor een netwerkevent op woensdag 6 maart 

bij Beeld en Geluid in Hilversum. 

Als kleine zelfstandige in de mediawereld heb je weinig contact met  

collega-zelfstandigen. Dat is jammer, want zo’n netwerk is best handig.  

Je kunt van elkaar leren, kennis delen, elkaars klankbord zijn en misschien 

wel samen opdrachten aannemen. 

  

Saskia Bruil, Jante Rittersma en Avyola van Pinxten werken als  

zelfstandigen en willen graag hun netwerken met elkaar in contact  

brengen. In onze netwerken zitten mensen met functies die je in een  

projectteam bij een uitgeverij tegenkomt: redacteuren, projectmanagers, 

contentmanagers, uitgevers, beeldresearchers, ontwerpers, tekenaars,  

animatoren, fotografen etc. 

Om elkaar ook eens buiten het werk te ontmoeten, hebben wij een  

netwerkevent georganiseerd. Maar dit event is niet alleen bedoeld om 

eens te praten met concullega’s, je kunt er ook nog wat van leren!  

Het is een unieke mogelijkheid om de nationale audio- en televisie- 

archieven te bezoeken. Een bezoek aan de archieven kan alleen op basis 

van reservering en groepen van een minimale grootte.  

Dus grijp je kans om dit te zien! 



Kosten  
 

€ 50,- (incl. BTW) 

Dit is inclusief ontvangst met koffie en gebak,  
rondleiding, lunch, Experience bezoek en borrel. 

 
 

Programma 
 
11.30 ontvangst 
 
12.00 - 13.00 rondleiding door het unieke  
gebouw van Beeld en Geluid. Je krijgt een indruk van 
de gigantische omvang van de nationale audio- en 
televisiearchieven, die in een “canyon” van zestien  
meter diep worden bewaard. Ook hoor je op welke 
manier deze schatkamer, die al meer dan 800.000 
uur aan beeld en geluid omvat, wordt gebruikt en hoe 
het materiaal wordt bewaard voor de toekomst. 
 
13.00 - 14.00 lunch 
 
14.00 - 16.30 bezoek Experience  
Kies zelf een bekende Nederlander, die je virtueel 
door de wereld van radio en televisie leidt.  
Presenteer het nieuws, wordt Quizmaster, dj of vj en 
maak je opkomst door de showdeur. De resultaten van 
de opnames van alles wat je doet, worden  
opgeslagen en staan bij thuiskomst voor je op het web 
klaar. 
 
16.30 - 18.00 netwerkborrel  
Napraten onder het genot van een hapje en drankje. 
 

Inschrijven 
 
Voorlopige inschrijving kan per mail aan: 

 Avyola van Pinxten (info@avyola.nl), 

 Jante Rittersma (spm.trainingen@rittersma.nl ) 

 Saskia Bruil (info@saskiabruil.nl). 

Na de voorlopige inschrijving ontvang je digitaal een 
factuur. 
 
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijfgeld. Je kunt dit vóór 1 februari overmaken op 
rekening 41.00.51.411 t.n.v. Saskia Bruil Projecten. 
Na de definitieve inschrijving ontvang je in februari een 
bevestiging met de deelnemerslijst. 
 
Er is maar beperkt plek beschikbaar dus schrijf je snel 
in! 

Adres 
 

Bezoekadres 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
Media Park Sumatralaan 45 
1217 GP Hilversum 
 
Zie voor een routebeschrijving  

www.beeldengeluid.nl/bezoekersinformatie  
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