
Meet & Greets met dj's, Kids Radio Workshop en VR-
rondleidingen tijdens voorjaarsvakantie Beeld en Geluid
20 februari - 6 maart: vakantieperiode in teken van Your Serious Radio

HILVERSUM - Tijdens de voorjaarsvakantie, van 20 februari tot en met 6 maart, organiseert Beeld
en Geluid extra programmering rond de tentoonstelling 3FM presents: Your Serious Radio. Zo
vertellen dj's van NPO 3FM, zoals Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn, over hun vak en
beantwoorden zij vragen van bezoekers. Ook kunnen kinderen zelf als dj, redacteur of technicus
aan de slag in de Kids Radio Workshop. 
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In het museum zijn tijdens de voorjaarsvakantie ook andere extra activiteiten rond het thema radio te
doen: kinderen knutselen zelf een speakerset voor een smartphone en in de theaterzaal zijn de
hoogtepunten uit 50 jaar NPO 3FM te bekijken. Daarnaast kunnen bezoekers met een VR-bril een
virtuele rondleiding van dj Paul Rabbering krijgen in de 3FM-studio. Voor een greenscreen kunnen ze een
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer dan een miljoen uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot
deel daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor
deze en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld
en Geluid experience.

deelbare herinnering aan hun dag maken door te poseren voor een foto en zichzelf voor een andere
achtergrond te plaatsen. De foto vinden ze online terug.

De programmering is een aanvulling op de tentoonstelling 3FM presents: Your Serious Radio, waarin
Beeld en Geluid zijn bezoekers meeneemt naar het 3FM, Radio 3 of Hilversum 3 van hun jeugd. Alle
activiteiten zijn inbegrepen bij de toegang tot het museum.

De starttijden van de Meet & Greets met de dj’s en meer informatie over de tentoonstelling en de extra
programmering zijn te vinden op beeldengeluid.nl/yourseriousradio.

3FM presents: Your Serious Radio

Tentoonstelling t/m 26 juni 2016

Extra programmering: 20 februari t/m 6 maart 2016
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