
YouTube is je leraar bij Beeld en Geluid!
In april is YouTube de leukste leraar bij Beeld en Geluid, met het thema Do It

Yourself (DIY) in de tentoonstelling Let’s YouTube. Deze maand kun je lekker zelf

aan de slag met allerlei creatieve activiteiten, met YouTube als onuitputbare bron

van tutorials en instructievideo’s.

In Let’s YouTube van Beeld en Geluid ontdek je de impact van YouTube op je leven. Elke maand

heeft de tentoonstelling een ander thema en een gastcurator. Deze maand is het thema DIY met

als curator bekende YouTuber Kelvin Boerma (Cinemates, Kalvijn), die zelf ook een masterclass

zal geven. Ook ontdekken kinderen in de meivakantie hoe breed alle informatie op YouTube is.

Ze kunnen heel veel verschillende knutselwerkjes en dansjes leren en toepassen in het Do It

Yourself-parcours.

Masterclass | di 25 april, 14.00 – 15.00 | Tickets

http://www.beeldengeluid.nl/agenda/201703/doe-t-zelf-op-youtube-masterclass-met-kelvin


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

Kelvin is bekend van zijn YouTube vlogkanaal Kalvijn en van het kanaal Cinemates, waarop hij

veel verschillende soorten video’s maakt. Cinemates is naast een YouTube kanaal ook nog eens

een succesvol bedrijf, opgezet met Peter de Harder, dat professionele video’s maakt. In deze

masterclass legt Kelvin uit hoe hij dit geheel heeft opgezet. Leer hoe je niet alleen entertainer,

maar ook ondernemer kunt zijn. Kelvin legt uit hoe hij gestart is met zijn kanalen, hoe hij

succesvol werd en hoe hij zijn bedrijf heeft opgebouwd. Leeftijd: vanaf 12 jaar.

YouTube Creator Academy, hosted by YouTube | wo 26 april, 15.00 – 16.00 |

Tickets

In YouTube Creator Academy, gehost door YouTube, leer je hoe je meer publiek kunt krijgen en

je succes kan meten op YouTube. Hoe zet je een goede strategie uit en wat houdt miljoenen

kijkers geboeid? Ook geeft YouTube een aantal slimme do’s en don’ts voor het maken van

video’s. Vanaf ongeveer 12 jaar.

Knutselen en dansen op de YouTube school | Gehele meivakantie

In de meivakantie kun je verder het Do It Yourself-parcours afleggen in de YouTube School.

Lukt het jou om de instructievideo's van de verschillende YouTubers goed op te volgen, zoals Juf

Jannie, Saskia's Dansschool en Jill? Dan haal je je YouTube School-diploma én krijg je een leuke

verrassing! Wij zorgen voor alle knutselbenodigdheden. Daarnaast leren de meiden van Saskia’s

Dansschool alle kids die uit hun dak willen gaan één van hun populairste dansjes, op 23 april

van 12.00 tot 13.00. De dames hebben zijn zeer bekend op YouTube en hebben wel twee miljoen

abonnees op het online videoplatform. De YouTube School-activiteiten zijn inbegrepen bij de

toegang tot het museum.

Kijk voor meer informatie en tickets op www.beeldengeluid.nl/letsyoutube

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Media Parkboulevard 1, Hilversum
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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.

The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and
accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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