
Beeld en Geluid opent Media Ukkie Land
Verleiding van jonge kinderen door de media staat centraal in nieuw paviljoen

09 APRIL 2014, HILVERSUM

SAMENVATTING

Vandaag is in Beeld en Geluid op feestelijke wijze Media Ukkie Land geopend: het eerste
paviljoen speciaal voor kinderen in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) en hun ouders. In Media Ukkie
Land gaan kinderen op avontuur en worden ze geprikkeld om te spelen. Ouders volgen hen
en zien hoe zij op verschillende manieren verleid worden door de media.

Waarom stelt Dora steeds een vraag? Waarom krijgt alles in kinderseries van die grote
ogen? Waarom wil je kind hagelslag met Piet Piraat op de verpakking? Waarom blijven je
kinderen aan de buis gekluisterd? De opening van Media Ukkie Land is de aftrap van de
jaarlijkse Media Ukkie Dagen en is tot stand gekomen in samenwerking met Mediawijzer.net.

JEUGDMEDIADESKUNDIGEN
Tijdens het openingsprogramma van vanmiddag neemt moderator Sipke Jan Bousema de
aanwezigen mee naar de wereld van de 'mediaverleiding'. Hij praat onder meer met
jeugdmediadeskundigen Suzanne Kunzeler (netmanager jeugdprogrammering NPO), Tischa
Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige) en Victor Coolman (directeur programmering en
acquisitie Nickelodeon). Zij beantwoorden vragen zoals: hoe trekken de media de aandacht
van kinderen en hoe beïnvloeden de media de kijk van kinderen op de werkelijkheid?

MEDIA UKKIE LAND
Kinderen die niet weg te slaan zijn bij het beeldscherm, of gejengel in de supermarkt om
bepaalde producten met bekende televisiefiguren op de verpakking: het zijn voor veel ouders
herkenbare situaties. Hoe wordt door media de aandacht van kinderen getrokken, gestuurd en
vastgehouden? Hoe wordt hun beeld van de werkelijkheid beïnvloed door de media? Media
Ukkie Land is voor kleuters een leuke speelplek en tegelijkertijd toont het ouders hoe de
media verleidingstechnieken inzetten om kinderen te beïnvloeden. Door kinderen in het
paviljoen te verleiden met de ook op televisie gebruikte technieken geeft Beeld en Geluid
inzicht in de werking ervan. Daarbij wordt geen inhoudelijk en/of opvoedkundig oordeel
geveld, maar is bewustwording en herkenning bij de opvoeders het belangrijkste doel. Meer
informatie is te vinden op beeldengeluid.nl/mediaukkieland en bekijk hier een filmpje over
Media Ukkie Land.

Toegang: Media Ukkie Land maakt deel uit van de Beeld en Geluid experience en is vanaf 10
april dagelijks (behalve maandag) te bezoeken van 10.00 - 17.30 uur.

Prijzen: Volwassenen € 15,00 p.p. | Kinderen 6 t/m 12 jaar € 8,00 p.p. | Kinderen t/m 5 jaar
gratis | Houders Museumkaart gratis.
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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 van 850.000 uur radio, televisie en film opgeslagen. Het grootste deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief zoveel en zo divers
mogelijk uit te breiden voor de komende generaties en er voor te zorgen dat al het digitale materiaal voor hen
beschikbaar is en blijft.
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