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Samenvatting In de minidocumentaire Back to the Tienertoer reizen jeugdvriendinnen
Joscha en Mariska met de trein dwars door Nederland, van pretpark tot
strand, en overnachten op een camping, net als dertig jaar terug. Daar
voelden ze voor het eerst hoe het was om vrij te zijn. Voor het eerst
zonder hun ouders op vakantie. Helemaal zelf weten waar je naartoe
gaat. Daar zouden ze ook de spannende randjes van het leven
opzoeken.

NS reisde met de twee vriendinnen mee en maakte een
minidocumentaire van de herbeleving van hun Tienertoer. Kijk hoe het
is om na zoveel jaar weer in de trein te zitten met die vriendin van toen.
En terug te reizen naar al die hilarische, romantische en andere
onvergetelijke avonturen.

Details Ter ere van de viering van 175 jaar Spoor bedacht N=5 voor NS: Back to the
Tienertoer.

Een nostalgische herbeleving van een onvergetelijke spoorervaring die veel
Nederlanders als tiener meegemaakt hebben. De campagne begon met een
online activatie waar iedereen zijn/haar Tienertoer kon herbeleven en waarbij
deelnemers op social media herinneringen konden delen met hun Tienertoer-
maatjes van toen. Een aantal deelnemers werd beloond met een Tienertoer-
kaartje om hun avontuur van soms wel veertig jaar geleden nog eens over te
doen.

Geïnspireerd door deze mooie herinneringen en verhalen zijn wij op zoek
gegaan naar een duo om de Tienertoer nog eens écht over te doen. Van deze
herbeleving is een minidocumentaire gemaakt die vanaf vandaag online te
bekijken is en die onder andere werd vertoond bij de SpoorParade in
Amersfoort.

Relevante links Back to the Tienertoer
Back to the Tienertoer

Citaten De Tienertoer was de mijlpaal waarmee alles voor ons begon. 
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“

https://www.youtube.com/watch?v=Bx8Nyx-kfxA
http://www.backtothetienertoer.nl/
http://nis5.pr.co/
http://nis5.pr.co/83490-ns-back-to-the-tienertoer


— Joscha Govers

Afbeeldingen

“

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/144996-NS%20BTTT_foto%20dames%20van%20vroeger-41c3a9-large-1413294033.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/144993-NS%20BTTT_filmposter-eb77ba-large-1413293908.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/144992-NS%20BTTT_facebook%20image-75b886-large-1413293907.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/145303-BTTT_activatie-3-c4841e-large-1413546137.jpeg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/144997-NS%20BTTT_sticker%20BTTT-f6246e-large-1413294033.jpg
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