
Kinderen maken zelf radio in meivakantie Beeld
en Geluid
Extra programmering in museum van 2 t/m 8 mei 2016

In aanvulling op de tentoonstelling 3FM presents: Your Serious Radio organiseert Beeld en Geluid
in de meivakantie, van 2 t/m 8 mei, extra programmering. In de Kids Radio Workshop zitten
kinderen zelf achter de knoppen of de microfoon en leren ze radio te maken. Bezoekers krijgen
met een VR-bril een virtuele tour achter de schermen in de 3FM-studio en voor een greenscreen
poseren ze in 3FM-studio’s van vroeger. Daarnaast presenteren enkele dj’s van NPO 3FM, onder
wie Frank van der Lende en Paul Rabbering, van 3 t/m 8 mei hun programma live vanuit Beeld en
Geluid.

 

De Kids Radio Workshop is te bezoeken van dinsdag 3 t/m zondag 8 mei, dagelijks om 12 en om 13 uur.
Omdat de plaatsen beperkt zijn, kan er aan de kassa gereserveerd worden. Alle extra programmering is
inbegrepen bij de toegang tot de Beeld en Geluid experience en de tentoonstelling Your Serious Radio.

De live uitzendingen van NPO 3FM zijn vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen meer informatie vinden

http://www.beeldengeluid.nl/experience


op beeldengeluid.nl/yourseriousradio.

In de tentoonstelling 3FM presents: Your Serious Radio, waarin Beeld en Geluid bezoekers meeneemt
naar het 3FM, Radio 3 of Hilversum 3 van hun jeugd.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.
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