
Coderen, fotograferen en Bohemian Rhapsody
bestuderen
Genoeg te doen tijdens de herfstvakantie in Beeld en Geluid
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SAMENVATTING

De herfstvakantie staat voor de deur. Daarom heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid van zaterdag 11 tot en met 26 oktober speciale herfstvakantie-activiteiten op het
programma staan. Ontwerp bijvoorbeeld je eigen game tijdens de Nederlandse Codeweek, of
kijk hoe historische media-objecten worden gefotografeerd bij de Topmodellen fotosessies.

Coderen kun je leren

Van 11 tot en met 17 oktober is de Nederlandse Code Week; een week om kinderen kennis te
laten maken en stimuleren om aan de slag te gaan met programmeren. Beeld en Geluid staat
op 17 oktober in het teken van deze week. Het publiek - groot en klein - krijgt de kans om op
een speelse manier kennis te maken met de achterkant van digitale technologie door zelf een
game te ontwerpen. In het doorlopend Game Design Lab kun je een online spel bouwen,
karakters ontwikkelen, zelf een rol in Pac Man krijgen en het unieke Triltikkertje spelen! Dit
Game Design Lab organiseert Beeld en Geluid in partnership met Captain Dragon, Ellis in
Wonderland en UnExpect en wordt mede mogelijk gemaakt door Mediawijzer.net.Kijk voor de
exacte programmering op de website.

Docu: Puck en het raadsel van de codes

In het kader van de codeweek is in de theaterzaal gedurende de herfstvakantie de
documentaire Puck en het raadsel van de codes te zien. Deze recent verschenen
documentaire van regisseur Tessa Boerman gaat over de 15-jarige Puck, een IT-wonderkind.
Grote bedrijven als Microsoft tonen interesse in hem. Boerman volgde hem vier jaar lang met
de camera. In de documentaire zien we zijn successen, maar ook de dilemma’s waar een
jonge professional als Puck voor komt te staan. De documentaire wordt iedere dag om
vertoond in de theaterzaal van Beeld en Geluid.

Topmodellen op de foto

Nog tot 24 oktober is in de Blauwe Zaal de professionele fotoshoot te zien van meer dan 2000
objecten uit de depots. De fotoshoot is een enorme operatie die we openstellen voor publiek.

http://www.mediawijzer.net/


Kom een kijkje nemen in de keuken om te zien hoe de eerste radio’s, Eucalypta en het t-shirt
van Koos Koets als echte fotomodellen op de foto gaan. Enthousiaste vrijwilligers, die nog met
de objecten werkten voordat ze onder werden gebracht bij Beeld en Geluid, vertellen een
achtergrondverhaal. Verder is het ook mogelijk om een “selfie” met de objecten te maken. Kijk
voor wanneer welke objecten op de rol staan, op onze topmodellen-agenda. De fotoshoot is
tijdens de herfstvakantie van maandag t/m vrijdag te zien. 

Topmodellen in Beeld en Geluid
http://www.beeldengeluid.nl/topmodellen

Puck en het raadsel van de codes
http://www.vpro.nl/pers/nieuws/2doc/puck-en-het-raadsel-van-de-codes-.html

Mediawijzer.net
http://www.mediawijzer.net
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WOORDVOERDER

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. 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.
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