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Never
underestimate
the power of a
great story
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Laatste loodjes
De laatste loodjes wegen het zwaarst zeggen
ze altijd. Nu kunnen wij beamen dat hier geen
woord van is gelogen. In de laatste weken van
deze minor komt echt alles bij elkaar. We moeten
allereerst onze minor goed zien af te ronden.
Daarnaast zijn Anouk en ik bezig druk bezig met
het in elkaar zetten van dit boekje.
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Hoofdredactie
Anouk Schepers
Rian van den Hurk

Redactie
Anouk Schepers, Rian van den Hurk, Nils Witte, Paul van Beers,
Sjoerd Reijnhoudt

En omdat onze minor drie weken langer duurt
dan de andere minoren, is het ook nog eens de
bedoeling dat we ondertussen al bezig zijn met
onze scriptie en afstudeeropdracht.
Je zult je dus kunnen voorstellen dat we heel erg
uitkijken naar de eindpresenatatie en daarmee
het einde van deze minor. Al willen we hiermee
echt niet impliseren dat we het niet naar onze zin
hebben gehad.
Gelukkig kan daarna iedereen zich meteen vier
dagen in het Brabantse feestgedruis storten en
weer even opladen voor wat hopelijk het laatste
half jaar van deze opleiding is.
Mocht je dan nog eens terugdenken aan dit half
jaar Immersive Campaigning en je afvragen; welke
groep had er ook al weer wat gedaan? Welke
leraren en lessen zijn de revue gepasseerd? En
welke buitenschoolse activiteiten hebben we
tijdens deze minor ondernomen? Pak dan dit
boekje erbij en je zult antwoord krijgen op al je
vragen.

,,

Dus wat ons nu alleen nog rest is je veel lees- en
kijkplezier te wensen.

Medewerkers
Sjoerd Reijnhoudt, Nils Witte, Paul van Beers, Michel Lubbers, Jerry
van Leeuwen, Robin van de Sande, Chrissie van Miert, Howie Lai,
Artemise Nouwens, Remie Huijbrechts, Candice Lim, Fleur van
Dommelen, Jens Poots, Stanley op ‘t Root, Timmie Schuurbiers,
Mariëlla Simons, Dirk Jan Clements, Bas van Overdijk, Stijn de Laat,
Bram Hoosemans, Arno Frericks

Docenten
Hugo van Roy, Jan Jaap Rijpkema, Wander Eikelboom, Nina Kramer,
Renée Kool, Jan Willem Leentfaar, Gé Smit, Marcel van Brakel

Redactieadres
ic.verslaglegging@gmail.com

Met dank aan
Avans Hogeschool Breda, Opleiding Communication and Multimedia
Design, Museum de Pont, Koninklijke bibliotheek Den Haag, het
Geheugen van Nederland, Databanken digitale dagbladen, De Waag
Society
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Hugo van Roy

Er was eens een goed
verhaal met een begin,
midden en einde. Het
verhaal had een held, wist
mensen persoonlijk te raken
en was geloofwaardig.
Het verhaal was genaamd
corporate story.

Ik mis de mens in het
algemeen. De mens
zit wel in het verhaal,
maar ze is eigenlijk nu
alleen maar een slaaf
van ‘t verhaal.

Jan Willem
Leentfaar

wANDER
eIKELBOOM
Een perfecte manier om
te kijken of je concept
werkt is het maken van
een pagina uit een een
dagblad. Maak deze zo
alsof je al weet wat de
resultaten zullen zijn van
je uitwerking.

Wat kan mensen
samenbrengen of binden?
Indentiteit is het
toverwoord. Maar dit hoeft
er geen te zijn die al van
oudsher bestaat. Het kan
ook een fictief verhaal zijn.
Het mooi kunnen verkopen
aan de bevolking is dus
erg belangrijk.

GÉ SMIT

De wijze les van...
De reis van een held langs
aangeboren talenten en
aardse ouders. D.m.v. een
beslissing en de rijping
vindt hij zijn ware naam en
daarmee zijn roeping. Maar
dit brengt hem tot een crisis,
waardoor hij afdaalt naar de
onderwereld. Gelukkig vindt
hij altijd weer zijn weg terug
naar de bron.

Hoe worden verhalen
verteld? Wat wordt er
gedaan om ze ‘eetbaar’ te
maken voor het publiek?
Hierbij is angst een goed
manier. Een verhaal heeft pas
echt waarde als het ergens
diep van binnen angst
meegeeft.

Jan jaap rijpkema

Nina krameR

Marcel van
Brakel
Wat kun je doen met
theater als middel? Besef je
hierbij dat de lokatie en de
context erg belangrijk zijn.
Maar ook het theaterspel
zelf is erg belangrijk. Graaf
hierbij diep naar je eigen
gevoelens. Hoe beter je
hetzelf voelt, hoe beter je
het kunt overbrengen.

Renée kool
De middelen die je gebruikt
om een verhaal te vertellen
zijn net zo belangrijk als het
verhaal zelf. Ze beïnvloeden
niet de inhoud van het
verhaal, maar wel de
perceptie ervan.
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Mail

datum: 24 augustus 2009 21:28
onderwerp: Kick off Minor
Immersive Campaigning
verzonden door: avans.nl

Beste Immersive
Campaigning Minor
studenten,
De start van de minor
volgende week staat voor
woensdag én donderdag
gepland. Willen jullie er rekening mee houden dat dat
inclusief de nacht tússen die
twee dagen is?

CHRISSIE VAN MIERT ca.vanmiert@student.avans.nl

Ik hoop dat jullie van kamperen en van hooischuren
houden, want da’s namelijk
waar we onze eerste bijeenkomsten zullen houden.
Jullie worden woensdagmiddag om 17.00 verwacht
bij boerderij de Stadshoeve
in Amsterdam, we zullen
de volgende dag rond het
middaguur afsluiten. In de
tussenliggende tijd gaan
we de minor met jullie
verder op poten zetten, wat
voorbeelden bespreken die
aanknopingspunt zijn voor
wat we gaan doen in de minor, elkaar verhalen vertellen, eten, drinken en slapen
in een tent (zelf meenemen)
of in de stal (matras en
slaapzak meenemen). Gitaar
mag mee, wellicht hebben
we ook nog een kampvuur.

“ Ik lust geen chocolade,
maar wel een pannenkoek
met haring.” Mariëlla Simons

Je begrijpt natuurlijk dat de
docenten een luxe 5-sterrenhotel hebben geboekt...

Meer nieuws volgt maar dan
weten jullie alvast waar je
rekening mee moet houden.
Groeten en tot volgende
week.
Hugo
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Aftrap minor
hooischuur
Hooi, kippen,
zwaluwen, varkens en
een paard. Maar ook
lekker eten, gezelligheid
en drank waren bij de
kick-off van deze minor
aanwezig
Alle minorstudenten werden
gevraagd om op 2 september
om 17.00 uur te verschijnen bij
de bushalte Beemsterstraat te
Zunderdorp. Zunderdorp? Ja,
dat is een dorpje boven ’t IJ in
Amsterdam.
Verschijnen op zich was
geen probleem, alleen
hetzelfde tijdstip aankomen was
een lastiger verhaal. Hierdoor
fungeerde Hugo van Roy
de eerste paar uur meer als
taxichauffeur dan als docent. Hij
pendelde de leerlingen vanaf de
bushalte naar een modderige
boerderij een paar kilometer
verderop.
Eenmaal daar aangekomen
maakte een leuk aangeklede
hooischuur haar opwachting om
enigszins verbaasde leerlingen
te ontvangen voor een hapje,

een drankje en een inleiding
voor de minor “immersive
campaigning”.
Na een aantal onverwachte
ontmoetingen met het lokale
vee, werd het weerzien met
de andere studenten al snel
gepromoveerd tot een gezellige
boel. Het feit dat een aantal
jongens ook al wat alcoholische
versnaperingen hadden mee
genomen werkte dit uiteraard
niet tegen.
Naar docenten luisteren
lukt, zoals bekend, niet op
een lege maag. Dus werd
er afgetrapt met een sierlijke
maaltijd. Deze was er een van
tegenovergestelden. Heerlijke
aardappeltjes en koude
couscous maar al met al wel
een goede vulling van de, in
de vakantie ietwat verwende,
maagjes. Op het moment dat er
echt geen rijstkorrel meer bij kon
en de maaltijd dus niet langer
gerekt kon worden werd het
toch tijd om met het serieuze
gedeelte te beginnen.
Na een paar interessante
discussies met Jan Jaap, Renée

en Hugo over hoe bepaalde
verhalen de wereld in geholpen
zijn en welke effecten die
hebben gehad, of juist niet, op
de maatschappij, hebben we ’s
avonds in een geïmproviseerde
bioscoop, de film “Be Kind,
Rewind” gekeken. Dit gaf enige
verheldering op de opdracht.
In de film creëerde een tweetal
videotheekwerknemers, een
nieuwe community door zelf
films na te maken met eigen
materiaal en acteurs. Dit deden
ze op manier dat de neppiteit
en het amateurisme er vanaf
spatte, met een dosis humor.
Dat bracht een heel nieuw genre
in de videowereld dat goed in
de smaak viel bij de mensen in
de buurt.

avond ervoor. De meeste
hadden slecht geslapen en
stierven van de kou. Hoewel het
ontbijt voor enige opheldering
zorgde werd deze dag een
aantal uren eerder afgekapt
dan bedoeld. Wel moest
er eerst nog even het
projectdocument besproken
worden. CMD staat er tenslotte
om bekend verwarrende
opdrachtomschrijvingen aan te
bieden en om misverstanden te
voorkomen hebben we het per
paragraaf ontleedt.
Al met al een interessante,
gezellige en boeiende kick-off!

SJOERD REIJNHOUDT

Tijdens en na de film werd de
drankvoorraad flink uitgedund,
een joint ging langs de groep
en de een na de ander droop
langzaam af en zocht zijn of
haar heil in een slaapzakje op
het prikkelige hooi of in een tent
tussen de koeienvlaaien.

s.reijnhoudt@student.avans.nl

De volgende dag had niemand
meer zoveel praatjes als de

STIJN DE LAAT stb.delaat@student.avans.nl
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John f. kennedy
29 mei 1917

22 november 1963

diana spencer
1 juli 1961

31 augustus 1997

martin luther king
15 januari 1929
4 april 1968

pim fortuyn
19 februari 1948
6 mei 2002

Kwartaal 1
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Gevangen in het web

de elite aan de macht

9/11
Vliegtuigen onderscheppen
is routine voor de FAA en
gebeurd razend snel.
Op 9/11 waren er vier
vliegtuigen die uit koers
vlogen en waar geen
communicatie mee mogelijk
was, waarom kon er dan
geen één onderschept
worden?
Fighter Jets werden op
trainingsmissies gestuurd
zodat ze niet beschikbaar
waren om de hoofdstad te
verdedigen.
De kapers waren geen
ervaren piloten. Hani Hanjour
was voor elke oefening
gezakt.hoewel de manouvre
voor de aanslag op het
pentagon bijna onmogelijk
was slaagde hij er in na
een maand training. Alle
kapers van flight 77 deden
het alarmpoortje afgaan op
het vliegveld. Toch mochten
ze allen verder. Er was een
paspoort, volledig intact,
gevonden op de stoep naast
de ingestorte zuidelijk toren
van het WTC van kaper
Satam Al Suqami. Is het
mogelijk dat de kapers alleen
maar pionnen zijn in een
veel groter plan dan zijzelf of
Osama Bin Laden.
Bush geeft geen kick als
hij hoort van het tweede
vliegtuig in het WTC. Later
beweert hij dat hij het niet
voor mogelijk had geacht dat
er vier vliegtuigen gekaapt
konden worden en daarmee
een aanslag konden plegen
op gebouwen.
Dit terwijl zijn militaire dienst
oefeningen uitvoerde om
met vliegtuigen in het WTC
en het Pentagon te vliegen.
Verder zegt hij dat hij het 1e
vliegtuig in het wtc heeft zien
vliegen op live televisie. Dat
is onmogelijk, dit werd niet

live uitgezonden.
Waarom zijn de Twin Towers
ingestort? Was het een
georganiseerde sloop, met
explosieven? onder de
instortingsgolf zijn namelijk
meerdere explosies te zien.
9/11 was niet alleen een
vreselijke tragedie die het
leven kostte van duizenden
mensen. Het was een
vijandelijke en aggressieve
ingreep van macht en
transformatie van een zowel
binnenlands als buitenlands
beleid. Het afslachten van
burgers op klaarlichte dag,
met als doel het promoten
van een agenda. Dit is geen
nieuw concept.

Stalin
Stalin, de russische leider die
met harde hand regeerde,
zowel in de oorlog tegen
duistland als zijn eigen
volk, Stalin liet miljoenen
mensen deporteren naar
werkkampen.
In de werkkampen werden
de mensen afshuwlijk
behandeld. Ondraaglijke
weersomstandigheden,
slecht eten en slopend
dwangarbeid.
Als politiek tegenstander van
Stalin moest je op je hoede
zijn, want Stalin deinste voor
geen enkele methode terug.
Onder zijn regime werden
ongeveer 60 miljoen mensen
vermoord.

Mao
Op 4 Juni 1981 begonnen
studenten met een vredige
opstand voor meer rechten.
Eenmaal aangekomen op
het Tiananmen Plein was het
leger al paraat.
		
De Legerleiding had
aangegeven dat ‘s avonds
om 6 uur het plein leeg

moest zijn. Toen dit om 6 uur
niet het geval was begon het
leger met harde hand het
plein schoon te vegen.
De man die in zijn eentje een
tank collonne stopte kreeg
als bijnaam “the tankman”.
Na dit voorval is echter niets
meer van hem vernomen en
niemand weet iets over de
identiteit van de man.

Hitler
Politiek en massamoord, een
gegeven uit de geschiedenis
wat zeer goed samengaat.
Een heel leger opzetten om
bepaalde bevolkingsgroepen
uit te dunnen, iets wat Hitler
maar al te goed gelukt is.
Het vertrouwen winnen van
het eigen volk en vervolgens
miljoenen onschuldige
mensen de dood injagen.
De Holocaust is iets wat
nooit vergeten zal worden,
zowel door de politieke
leiders als door het gewone
volk.

Aids
Aids, een steeds groter
wordend probleem.
Steeds meer mensen over
de hele wereld worden
ermee besmet. Is het zoals
geleerden beweren een
virus afkomstig van de
aap, of is het een, door
de Amerikaanse overheid
geproduceerd, laboratorium
virus om bevolkingsgroepen
zoals junks, negers en
homo’s uit te roeien?
Een ding is duidelijk, het
aantal besmette mensen met
HIV neemt nog steeds sterk
toe. Net zoals de actie- en
voorlichtingsgroepen die
doen voorkomen Aids te
willen bestrijden.

Totaal vermoord

200.000.000
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Georgia Guidestones
Elbert County, Georgia
22 maart 1986
Opdrachtgever onbekend
Maintain humanity under 500,000,000 - In perpetual balance with nature
Guide reproduction wisely —Improving fitness and diversity
Unite humanity with a living, New language
Rule passion — faith — tradition, And all things, With tempered reason
Protect people and nations, With fair laws and just courts
Let all nations rule internally, resolving external disputes In a world court
Avoid petty laws and useless officials
Balance personal rights with social duties
Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the iInfinite
Be not a cancer on the earth —Leave room for nature — Leave room for nature

Nieuwe wereldorde
De eerste
wereldorganisatie die
opgezet is door onder
andere Verenigde Staten,
Frankrijk, Sovjet-Unie
en Groot-Brittannië.
Deze organisatie heet de
Verenigde Naties.
Tegenwoordig
vertegenwoordigt de

Gulliver
Het verhaal van Gulliver blijkt nog steeds van toepassing te zijn in deze tijd:
Gulliver die na een schipbreuk aanspoelt op een eiland genaamd Lilliput.
Hij is vergeleken met de bewoners van het eiland, die slechts 15 centimeter lang
zijn, een ware reus. Wanneer hij laveloos op het strand ligt, spannen de Liliputters
draden om hem heen. Een enkel draad heeft weinig effect, een paar draden net zo
min, maar wanneer er tientallen of zelfs honderden draden gespannen worden kan
Gulliver geen kant op. In deze tijd is dat net zo, alleen zijn de draden persoonlijke
data. Denk aan sofinummers, de OV-chipkaart, GPS-gegevens van je mobiele
telefoon, internetgegevens, noem maar op. De databases op zich kunnen weinig
kwaad, maar het gevaar schuilt in de koppeling van deze databases. Wanneer deze
aan elkaar gekoppeld worden kunnen aan de hand van deze combinaties profielen
opgesteld worden. Uiteindelijk zou iedereen een profiel krijgen waar in het ergste
geval flink misbruik van gemaakt kan worden. Dit werken we zelf in de hand, mits
we oppassen met het zomaar vrijgeven van onze persoonlijke gegevens.
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DEMOCRATIE?
Martin Luther King, John F. Kennedy, Diana Spencer
en Pim Fortuyn. Zomaar vier bekend personen die niet
meer in ons midden zijn, zou je denken. Maar toch
hebben ze samen meer gemeen met elkaar dan op het
eerste ogenblik zichtbaar is.
Hun dood schokte de wereld, stuk voor stuk individuen
die geliefd waren onder het volk. Zomaar van de ene
op de andere dag van het leven ontnomen. Ze lieten
de wereld achter met vraagtekens en aan de media de
taak om deze vragen te beantwoorden. Dat uiteindelijk
de antwoorden onvolledig en ook nog eens oncorrect
waren, leek geen mens te deren.
Niemand lijkt het lef te hebben om voorbij deze ‘halve
waarheid’ te kijken. Maar wanneer je deze sprong in
het diepe waagt, had je gehoopt dat je gewoon op het
droge was gebleven.
De dood van een enkel individu, is dan niet langer de
dood van één enkel persoon maar slechts een klein
onderdeel in het grote web van leugens dat door de
elite van onze wereld wordt verspreid.
Heb je je ooit gerealiseerd dat de meeste mensen in de
20e en 21e eeuw op onnatuurlijke wijze om het leven
zijn gekomen? En dat het aantal doden echt te eng is
voor woorden, namelijk 200.000.000
Verenigde Naties 192 landen en staten. Iets waarbij de
elite (politiek, rijk of machtige mensen) hardhandig in
hun handen wrijven. Op dit moment is de Elite bezig
om mensen op belangrijke posten te plaatsen om drie
machtige blokken te forceren; Noord Amerika, Europa
en Centraal Azië (o.a Japan, China en India). Om hier
vervolgens een nieuwe wereldorganisatie te maken
die alles regeert en controleert. Hiervoor moet wel de
wereldbevolking gereduceerd worden tot ongeveer een
half miljard, een reductie van 80% van de bevolking. Een
kleine bevolking van een half miljard is gemakkelijker te
controleren door deze elite.

Mao Zehdong, Adolf Hitler, Joseph Stalin en George
W. Bush hebben met het hun acties geholpen de
wereldpopulatie drastisch te verminderen.
Het ergste van dit alles is dat iedereen heeft liggen
slapen tijdens deze groepsuitroeiing en men pas
wakker werd toen het echt te laat was.
Is eenieder van ons per ongeluk in slaap gesukkeld of
hebben we slaapmiddelen toegediend gekregen door
de elite van deze wereld?
Hoewel het establishment hun glazen bol aan de
wereld tentoongesteld heeft voor iedereen om te
zien, blijkt toch iedereen liever blind te zijn. Het begon
redelijk onopvallend met Darwin in zijn ‘On the origin
of species’, maar nadat daar weinig reactie op kwam
was de elite haar schaamte voorbij. Ze lieten op de
vliegveld van Denver muurschilderingen maken en
in Georgia een kunstwerk neerzetten met de tekst:
Maintain humanity under 500.000.000 in perpetual
balance with nature.
Maar wie is nu die elite waar we het steeds over
hebben? Het zijn mensen die jij en ik elke dag op de
televisie langs zienkomen. Mensen in hoge functies,
regeringsleiders en koningshuizen; zij die van alles
voor ons mogen beslissen. En dat doen ze dan ook,
tijdens geheime bijeenkomsten en onder de naam van
‘onschuldige’ commissies.
Helaas zijn we onze onschuld verloren...
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Lesrapportage & films

King Arthur
In een gedeelte van de lessen van Nina Kramer hebben we het
bekende verhaal over King Arthur behandeld. Tenminste, is het wel
zo bekend?
Er bestaat namelijk niet één echt verhaal over King Arthur. Er bestaan talloze
verschillende vertellingen over en niemand weet hoe het nou werkelijk
verlopen is. Het lokaal was versierd met zwaarden, schilden, hakbijlen,
helmen en allerlei attributen om in de sfeer van de riddertijd te komen. Op
een gegeven moment moest iedere groep een toneelstukje opvoeren over
een bepaalde gebeurtenis uit het leven van Arthur. Binnen een kwartier
moest dit voorbereid worden dus echt tijd om te repeteren was er niet.
Dit resulteerde in grappige opvoeringen waarbij menigeen hun verborgen
talent ontdekte. De goed verkleede acteurs gingen volledig op in hun rol
en vooral de vecht- en moordscenes waren spectaculair. Hoogtepunt was
toch wel de geboorte van Arthur (Paul van Beers), die later zijn eigen vader
vermoorde.

“De jeugd van
tegenwoordig blijft
altijd.”Renée Kool

Boeddha
De meesten kennen Boeddha van de beeldjes die menig woonkamer
decoreren. Gedurende de geschiedenis zijn er ontzettend veel
verschillende Boeddha’s en dus ook Boeddhabeelden bijgekomen.
Het Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die in Nepal
gestart werd door Gautama Boeddha. Later heeft het zich over andere delen
van Azië uitgebreid en een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en
sociale ontwikkeling van de oosterse wereld. Tegenwoordig telt het Boeddhisme
wereldwijd zo’n 415 miljoen aanhangers. De kern van deze leer is het natuurlijke
principe dat Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde
van het lijden en de ontevredenheid. De leer van de Boeddha kan heel kort
samengevat worden: het vermijden van al het foute gedrag, het ondernemen van
het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

Krishna
Een van de meest
aanbeden goden in
het hindoeïsme is
Krishna.
Deze grote held
beschikt over bijzondere
krachten waarmee
hij vele personen en
dieren, maar vooral
zichzelf heeft gered in
benauwde situaties. De
bijzondere god vocht
met een reusachtige
slang, tilde bergen op
en bracht hij vergiftigde
personen en dieren
weer in leven.
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“FANTASTIC TRULY BRILLIANT!”
Lawrence Lessing

The Power of Nightmares:
The Rise of the Politics of fear
Een politiek spreekwoord: Een bevolking in angst
is een bevolking die gemakkelijk gecontroleerd kan
worden.
In deze documentaire kijkt filmaker Adam Curtis naar het
‘angstklimaat’ dat is ontstaan na de terreuraanslagen van 11
september 2001 in de Verenigde Staten en de mogelijkheid
dat de westerse neo-conservatieve deze angst gebruiken
om de massa te manipuleren op een manier dat hun gedrag
voorspelbaar en controleerbaar wordt.
Curtis beweert dat politiek het drukker heeft met de
verspreiding van de mythe van de almachtige Al-Qaeda,
dan met echt belangrijkse binnenlandse kwesties, waardoor
Washington opzettelijk het volk in een defensieve houding
manipuleert en de machthebbers hierdoor meer gezag
krijgen dat nodig is.

RIP: A remix Manifesto
Brett Gaylor onderzoekt (web-activiste en
filmmaker) de verschillende aspecten van het
auteursrecht in het informatietijdperk, de grote
veranderingen op het medialandschap van de
20ste eeuw en de lijn tussen gebruikers en
producenten die steeds dunner lijkt te worden.
De films centrale protagonist is Girl Talk, een mashup muzikant die hoog in de hitlijsten staat met zijn
op samples gebaseerde liedjes. Maar is Girl Talk een
toonbeeld van de macht van de mens of van piraterij?
Maar daarnaast komen ook creative Commonsoprichter Lawrence Lessig, de Braziliaanse Minister
van Cultuur Gilberto Gil en de popcultuur criticus Cory
Doctorow aan het woord met hun visie.
Als media-experiment, vanaf dag een, deelt Brett
zijn ruwe beelden op opensourcecinema.org, zodat
iedereen ze kan en mag remixen. Deze film-alsmash-up methode zorgt ervoor dat deze remixes zelf
een onderdeel van de film kunnen worden. Met RiP:
A remix manifesto, luidden Gaylor en Girl Talk een
dringend alarm en trekken de lijnen van de strijd.

Dial H-i-s-t-o-r-y
Filmmaker Johan Grimonprez verkent in deze documentaire de geschiedenis van de kapingen op
luchtvaartmaatschappijen, via media-spektakel naar terroristische steunpilaar.
Dial h-i-s-t-o-r-y begint met de eerste golf van kapingen in de jaren ‘60, die als doel hadden om via de aandacht
van de media een boodschap naar buiten te brengen. Waarna het zich beweegt naar de jaren ‘90, waarin de kaping
minder kleurrijk en meer dodelijk werden.
Grimonprez gebruikt zowel nieuws beelden als zijn eigen gedachte om op een creatieve manier commentaar op de
problemen en de gevolgen daarvan weer te geven.

DOCENTEN HUGO VAN ROY.NINA KRAMER.JAN JAAP RIJPKEMA.WANDER EIKELBOOM.RENÉE KOOL
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Lezing Kristel
Kerstens
Waag Society
AMSTERDAM
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LEZING ANNA
RADEMAKERS
HET GEHEUGEN VAN
NEDERLAND
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PROCES

Resultaten van begin tot eind
om een impressie te geven hoe we als groep te werk
zijn gegaan tijdens de minor ‘immersive campaigning’,
is deze tijdlijn opgesteld. Deze tijdlijn geeft aan waar
het onderzoek begonnen is en welke stappen er
doorlopen zijn tot het bereikte eindresultaat.

Technische ontwikkelingen onderzoek
Onderzoek effecten opkomende technieken
bij de uitvoering van ‘The Blair Witch Project’.

The Blair Witch Project
Verdiepng in ‘The Blair Witch Project’. Via een
grootse viral marketing campagne wist deze
‘hoax’ de gehele wereld in de ban te krijgen.

Onderzoek gebeurtenissen
Onderzoek gebeurtenissen ouder dan 5
jaar met grote impact op de samenleving

Antropologen onderzoek
Onderzoek naar antropologen
en hun specialisaties naar
mens, gedrag en media

Geschiedenis, marketing,
toekomst ‘The Blair Witch Project’
Onderzoek effecten die het had op de
samenleving en geloofwaardigheid.
Verdieping markeringuiting ervan en
onderzoek mogelijkheden voor soortgelijke campagne en middelen

Verhalen en campagnes
Verdieping en conclusies

Onderzoek parallellen
‘The Blair Witch Project’
Onderzoek interesses
Verdieping naar uitkomsten van
de eerste twee onderzoeken en
vergelijking met ieders interesses.

Onderzoek viral marketing toepassing
voor ‘The Blair Witch Project’ en de
groottes en impact ervan op de samenleving. Tegelijkertijd verdieping naar
geschiedenis van verhaal: feit of fictie.

Kwartaal 1
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Technische ontwikkelingen
Onderzoek naar technische
ontwikkelingen vanaf 1900 tot 2000

Ruimte indelingen, presentatiestijl
Verdieping in ‘stijl’ omtrent eindpresentatie.

Onderzoek Hoax
‘The War of the Worlds’ is een
hoax, van hier uit onderzoek naar
meerdere interessante hoaxes.

Tijdlijnen onderzoek
Eindpresentatie

Mythe onderzoek
Onderzoek mythes naar aanleiding
van de tot dusver bereikte resultaten.
Hierdoor beland bij wereldberoemd
hoorspel ‘The War of the Worlds’.

Kranten lay-out onderzoek

The War of the Worlds
Onderzoek naar gekozen
hoofdonderwerp ‘The War of the
Worlds’: effecten, hoorspelen,
vorm van campaigning.

Onderzoek Infographics

Artikelen schrijven
Samenvoeging en analysering
Samenvoegen kranten
‘infographic’-stijl

PROJECTGROEP B ROBIN VAN DE SANDE.JERRY VAN LEEUWEN.MICHEL LUBBERS.CHRISSIE VAN MIERT
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The War of the

Weken van onderzoek
Na wekenlang onderzoek,
conclusies trekken,
brainstormen en ontwerpen
was het grote moment dan
eindelijk aangebroken: de
eindpresentatie kwam in zicht.
De laatste puntjes moesten
nog op de ‘i’ worden gezet
qua afronding en de laatste
ontwerpen, maar de resultaten
waren er en het idee voor de
presentatie was rond.

Het proces

Laten we eerst eens kijken
naar het proces dat we hierbij
doorlopen hebben: Nadat
de opdracht van de minor
‘Immersive Campaigning’
bekend gemaakt was hebben
we ons verdiept in het fenomeen
‘verhalen’. Hierbij verdiepten we
ons in actuele gebeurtenissen
die speelden en films en
verhalen die ons aanspraken.
Omdat ieder natuurlijk andere
interesses heeft was er besloten
om een selectie te maken uit
verhalen die ons allen het meest
aanspraken, en uiteindelijk één
verhaal uit te kiezen.Dit werd de
film ‘The Blair Witch Project’.
Na de film nog eens grondig
bekeken te hebben zijn we deze
uit gaan pluizen, gekeken naar

het historische verhaal, mythe,
marketing en de reacties van de
buitenwereld. Na een pakwerk
vol informatie te hebben
verzameld, werd het tijd om ons
te verdiepen in één specifiek
onderwerp waar we ons
gedurende het project verder in
gaan zouden verdiepen.

Het fenomeen ‘Hoax’

Hierbij was er gekozen
voor het fenomeen ‘hoax’.
Van hier uit zijn we gaan
zoeken naar hoaxes in de
geschiedenis met een grote
impact op de mensen. Hierbij
kwamen we onder andere
de werelberoemde hoax ‘The
War of the Worlds’ tegen,
een hoorspel dat in 1938
uitgezonden werd door het
Amerikaanse radiostation CBS.
Omdat we na overleg van onze
voortgang met docenten tot
de conclusie gekomen waren
dat ‘The Blair Witch Project’
een te ingewikkeld onderwerp
werd om uit te werken, werd er
besloten om ons te verdiepen in
‘The War of the Worlds.’

The war of the worlds
Hierbij kwamen we tot
zeer interessante feiten. Zo

hebben we gekeken naar
de gebeurtenissen die zich
speelden rond de periode
van 1938. De voornaamste
punten hierbij waren de
oorlogsdreiging vanuit Duitsland
en de econmische crisis, dit
zorgde er destijds voor dat
men in een gespannen sfeer
leefde. Media was destijds ook
een zeer belangrijk element.
De voornaamste mediums
in de periode waren de radio
en kranten. Radio was in de
periode erg belangrijk voor de
mensen. Vrijwel 80% van de
Amerikaanse bevolking had
een radio en zat dagelijks met
het gezin rondom het medium
om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws dat zich
afspeelde in de wereld.

Vertrouwen in de radio
Het vertrouwen in radio
was groot, dit kwam met
name doordat radio destijds
regelmatig gebruikt werd door
de autoriteiten en de president
om berichten te verkondigen.
Op de dag van Halloween
in 1938 werden de mensen
door dit medium in rep en roer
gebracht. Het Amerikaanse
radiostation CBS, onder leiding
van Orson Welles, besloot een
theatherstuk te verkondigen

in een hoorspel op de radio,
gebaseerd op het boek ‘The
War of the Worlds’ van H.G.
Wells, een wereldberoemd
science-fiction schrijver.
Dit verhaal vertelt dat de
Aarde wordt overmeesterd
door Marsmannetjes en dus
een bedreiging vormt voor het
menselijk bestaan.

Marsmannetjes

Voordat het hoorspel begon
werd er aangekondigd dat
het een vertelling was van een
verhaal maar dit werd door
veel Amerikanen overzien
doordat zij laat inschakelden
op de radiozender. Hierdoor
dachten zij dat hetgeen wat er
vertelt werd in het hoorspel een
serieus nieuwbericht was en
raakten in paniek. Men dacht
daadwerkelijk dat de Aarde
overmeesterd zou worden door
Marsmannetjes en renden in
paniek de straten op. Achteraf
bleek het om een hoax te gaan,
maar de impact op de mensen
was dus zo groot puur door het
vertrouwen in de media.
Deze media-impact fascineerde
ons als groep enorm. Uiteraard
hebben we daarom uitgebreid
onderzoek verricht naar de
impact die media op de mensen
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Worlds

heeft en waarom mensen
in verhalen geloven. Ons
algehele onderzoek bracht veel
interessante resultaten met zich
mee.

Eindpresenatie in zicht

Het moment van de
eindpresentatie kwam in zicht
en er werd nagedacht over
een manier hoe dat we onze
informatie konden samenvoegen
en op een duidelijke manier
konden gaan overbrengen op
docenten en medestudenten.
Hierbij hebben we gekeken naar
de punten die onzelf het meeste
fascineerden en zoals ik dat
net als omschreef was dat dus
‘media’ en de impact die het
had. De krant en radio waren
dè media van de periode die we
onderzocht hadden en besloten
daarom dat we iets met deze
media zouden gaan doen in de
eindpresentatie.

De sfeer van 1938

We wilden de bezoeker de
sfeer laten proeven die speelde
in 1938 en kwamen al snel tot
de conclusie dat dit het beste
gedaan kon worden door een
huiselijke sfeer uit de periode
te creëren. De radio stond
bij veel gezinnen centraal in

de woonkamer waar zij dan
gezamelijk naar het nieuws
gingen luisteren.
Het idee was dan ook snel
geboren: onze eindpresentatie
zou plaats gaan vinden in een
woonkamer uit 1938.
Maar eerst werd er nagedacht
hoe dat we ons verzamelde
onderzoek samen konden
gaan voegen en dit was al snel
duidelijk voor ons. Het medium
‘krant’ bood de oplossing. De
informatie werd gestructureerd,
samengevat en uiteindelijk
geplaatst in kranten als ‘The
New York Times’ en ‘Daily
News’ die we zelf opgezet
hadden. Door uiteindelijk de
prints van deze kranten te
verkreukelen, en met thee en
wat vuur te behandelen kregen
deze kranten een audenthiek
effect, waardoor het net leek
dat deze kranten daadwerkelijk
afstamden uit omstreeks de
jaren 40. Het tweede medium
dat we zouden gaan gebruiken
was de radio, en al snel wisten
we een prachtig antiek model
te regelen. Op deze radio
zou tijdens de presentatie het
hoorspel afgespeeld gaan
worden dat daarwerkelijk
uitgezonden was in 1938.

Opa’s en oma’s hulp

Wat ook voornaam was bij
het idee van de ‘huiskamer’
presentatie, was het meubilair.
De opa’s en oma’s van de
groepsleden boden uitkomst
hiervoor en door wat uurtjes
te rommelen op hun zolders
kwamen we op een geweldige
antieke buit: kleedjes, lampjes,
spellen, tijdschriften, een kastje
en boodschappenwagentje, er
was genoeg materiaal om een
huiskamer te creëren.

Onze huiskamer

Uiteindelijk is dit dan ook goed
verlopen. Dankzij wat schotten
die we tot ons beschikking
hadden gekregen hebben we
een sober projectlokaal om
kunnen toveren tot een kleine,
knusse huiskamer in de stijl van
eind jaren 30. De ramen waren
afgeplakt met zijl, en voorzien
van bruine, stoffige gordijnen en
schermen waardoor de kamer
met behulp van wat lampjes en
waxinelichtjes een warme sfeer
met zich teweeg bracht. Een
sfeer die ook aanwezig was als
men met het gezin in 1938 naar
radio luisterde in de woonkamer.
Centraal in de ruimte stond
een tafel, voorzien van de door
ons ontwikkelde kranten, een
lantaarn en een bordspel. Maar

ook het kastje met de radio
stond er centraal.
Het idee van de huiskamer was
erg geslaagd en er kwamen
veel leuke reacties van zowel
docenten als medestudenten.
We vonden het allemaal erg
leuk, fascinerend en interessant
om ons te verdiepen in het
hoorspel ‘The War of the
Worlds’. Niet alleen omdat een
onderzoek voortdurend tot
verrassende eindresultaten kan
leiden maar vooral omdat we
ons bezig hebben gehouden
met het onderwerp ‘media en
impact’. En dit is natuurlijk ook
heel voornaam met betrekking
tot de opleiding die we
volgen en relevant voor ieders
toekomst.

Het vervolg kwartaal

Al met al waren we als
groep erg tevreden met het
eindresultaat. We hebben het
eerste kwartaal van de minor
met veel plezier doorlopen en
kijken dan ook erg uit naar het
volgende dat ons te wachten
staat!
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Makkelijker gezegd dan gedaan
Michel Lubbers ging alleen nog maar
informeren bij Pieter Floris toen hij direct
aangaf liever zijn handen van een wiki
af te houden. Ook bleek ergeen server
beschikbaar te zijn waar de wiki op
geplaatst kon worden.
De zoektocht voor groep B was
hiermee begonnen. Echter bleek al
snel dat er verschillende mogelijkheden
zijn zoals Wetpaint en Wikmedia, maar
kwamen ze ook tot de conclusie dat het
toch een behoorlijke klus zou worden.
De nodige PHP kwam om de hoek
kijken dus werd er besloten dat de
taken opgesplitst zouden worden. PHP
experts zouden zich met het technische
kant bezig houden en de overige
groepsleden zouden zorgen voor de
contactinformatie, de nodigeliteratuur
en het verzamelen van relevante
informatie die op de wiki horen te staan.
Na wekenlang te hebben gepriegeld
met ellendige html codes is de Wiki dan
eindelijk klaar. De Wiki is voorzien van
een aantal belangrijke onderwerpen
zoals agenda, excursies, literatuurlijst,
een forum en een contactenlijst.
De docenten kregen die primeur en
mochten als eerste deelnemen aan
de Wiki en hun oordeel geven over
de vorm, functies en de werking. De
reacties waren positief en ook de
groepen werden uitgenodigd en kunnen
sinds 5 oktober berichten posten.
Met het begrip wiki of wiki wiki wordt
een verzameling van een bepaald
type hypertextdocumenten aangeduid
alsook de software die gebruikt wordt
om deze te realiseren. Een wiki is een
applicatie of (web)toepassing, waarmee
webdocumenten gezamenlijk kunnen
worden bewerkt. Een bekend voorbeeld
van een wiki is Wikipedia. De term is
afgeleid van het woord wiki wiki, dat
uit het Hawaïaans komt en ‘snel, vlug,
beweeglijk’ betekent.

www.immersivecampaigning.tk

Catering
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smul
agenda
Regelmatig kregen we een heerlijke
lunch voorgeschoteld van de
cateringgroep. Iedere keer weer iets
anders maar bovenal ook erg gezellig.
Hieronder een overzicht van de
lunches.

OKTOBER

1 OKTOBER
De-lekker-belegde-broodjes-lunch
7 OKTOBER
Een goedgevulde snoepzak
15 OKTOBER
Lekkere warme appelflappen en
worstenbroodjes
16 OKTOBER
Bij een presentatie hoort natuurlijk
koffie en cake

NOVEMBER

11 NOVEMBER
De enige juiste manier om een
presentatie af te sluiten, een borrel
25 NOVEMBER
Damn tasty! Een lekkere pizzapunt

DECEMBER

4 DECEMBER
Wie zoet is krijgt lekkers. Een stuk
taart en een chocoladeletter voor
iedereen
16 DECEMBER
De grootste en lekkerste
kerstbrunch ooit

JANUARI

8 JANUARI
Mihoen; als iets lekker is, is het
eten met stokjes helemaal niet zo
erg
21 JANUARI
Maak-je-eigen-tosti-lunch
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Wat als...
“...de Marlboro man
een vrouw geweest zou zijn?”
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Eens op zoek naar Utopia
Helaas hadden Artemise, Howie en Remie een beetje een trage start bij het
begin van het project en kwamen ze in de onderzoeksfase goed vast te
zitten met het onderzoek. Hoe moest het nu verder? Het startpunt werd: de
campagne die Marlboro zo groot gemaakt heeft ‘Marlboro man’.

Waarna ze onderzoek deden naar de hele

Je kunt in feite allerlei onderdelen aan elkaar

geschiedenis en alle feiten. “Maar wat moesten ze

koppelen. Bovendien vond hij het interessante

hier nu mee doen?” En door vroegen ze Hugo van

aan Marlboro dat ze hun doelgroep hadden

Roy om hulp. Hugo adviseerde om bij het feitelijk

omgekeerd van vrouwen naar mannen.

onderzoek meerdere ‘What if?’ scenario’s op te
stellen en daarnaast was het erg belangrijk dingen

Met de Marlboro man als startpunt, kon het vragen

in te brengen die de groep zelf interesseerde.

bedenken beginnen. Waarom is de Marlboro man
bijvoorbeeld zo aantrekkelijk of spreekt het zo

1. Urban legends
2. Wanneer zijn vrouwen gaan roken
3. Vroeger werd heel anders tegen roken
aangekeken
4. Psyche tussen man en vrouw
5. Sociologisch / Maatschappelijk
6. Wat als de Marlboro cowboy in deze
tijd geïntroduceerd wordt?
7.Vrouwenemancipatie, Symbolen
Cultuur
8. Islamitische landen
9. Cultuurbepaalde communicatie
10. Merkwaarde Marlboro

veel mannen aan? Waarom identificeerden zoveel
mannen zich destijds met het cowboy imago? Na
het bedenken van de vragen terug naar de eigen
interesse, met de de bedoeling de vragen en de
interesse te combineren. Dit resulteerde in een
zestal begrippen waar ze weer verder op konden
borduren.

1. Utopia
2. Griekse Mythologie
3. Psychologie
4. Vrijheid /Escapisme
5. Antihelden
6. Verboden genot

Om dit goed in kaart brengen werd er een
infograph gemaakt. Nu alle belangrijke punten uit

Eindelijk hadden ze het gevoel goed op gang te

het Marlboro verhaal globaal waren uitgeschreven,

zijn en om hun voortgang te laten zien brachten

kregen ze al snel meer overzicht in welke

ze het in kaart, waarin het gehele onderzoek werd

onderdelen van het verhaal interessant zouden

weergeven. Dit werd vervolgens weer een nieuwe

kunnen zijn voor het project. Zodoende kwam de

bron van inspiratie. Vanuit deze kaart zijn ze tot

groep op een aantal onderwerpen die ze verder

de eindvisie gekomen voor de presentatie aan het

op weg konden helpen.

eind van dit kwartaal.

Ze waren er nog lang niet, maar gelukkig hadden
de drie nog een gesprek met Jan-Jaap Rijpkema
tegoed. Sinds dat gesprek kwamen de ideeën pas
echt goed los. Zo vertelde hij onder andere dat
het onderzoek zelf al een beleving moest worden.

“...televisie ten tijde van de
Marlboro campagne nog niet
had bestaan?”
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Doormiddel van onze zelf ontworpen wereld hebben we ons onderzoek verbeeld. We hebben ons
onderzoek vormgegeven door middel van ‘zwevende bollen’, of wel planeten. Elke planeet verbeeldt
een eigen thema en geeft een onderdeel van ons onderzoek weer. Samen vormen de planeten ons
gehele onderzoeksverhaal en hebben ze zowel letterlijk, door middel van hangbruggen, als figuurlijk een
bepaalde verbinding met elkaar.
De Marlboro planeet verbeeldt het
beginpunt van ons onderzoek. Ons
onderzoek begon met het feit dat Marlboro
vroeger een vrouwenmerk bleek te zijn.
Echter uit de resultaten van een grootschalig
onderzoek werd toen voor het eerst officiëel
bekend gemaakt dat roken schadelijk is
voor de gezondheid. Dit bracht een grote
impact op de sigaretten industrie teweeg.
Filtersigaretten zouden weliswaar minder
schadelijk zijn als de normale sigaret,
maar geen enkele man wilde met deze
‘vrouwensigaretten’ gezien worden. Philip
Morris, de oprichter van Marlboro, greep zijn
kans en schakelde Leo Burnett in. Zo werd
in 1954 de Marlboro Man geïntroduceerd
om de filtersigaretten onder mannen te
populariseren. De campagne betrof een
stoere iconische cowboy in de westerse
natuur met slechts een sigaret. Van deze
Marlboro campagne wordt beweerd dat het
de meest briljante advertentie campagne
aller tijden was, wegens de grootse
succesvolle transformatie van ‘Mild as May’
filtersigaretten voor vrouwen, naar het ruige
cowboy image voor mannen. Tot op de dag
van vandaag spelen een heleboel marketing
acties nog in op de cowboy of het Western
gevoel dat Marlboro in de loop der jaren
heeft verworven.

De cowboy
Een antiheld is een personage dat in
een verhaal een heldenrol vervult of
tracht te vervullen, hoewel de typische
eigenschappen van een held ontbreken.
Ook personages met negatieve
eigenschappen kunnen als antiheld gezien
worden. Het zit ze vaak tegen en hun
uiterlijke kenmerken zijn niet vaak anders
dan de ‘doorsnee mens’. Hierdoor kunnen
veel mensen zich gemakkelijk identificeren
met deze personages. Zelfs hoofd- of
bijfiguren die maatschappelijk afgekeurd
gedrag vertonen, zoals xenofobie, gebruik
van drugs, crimineel gedrag, etc. kunnen
uitgroeien tot antihelden, juist doordat ze
dingen doen die het publiek in het echte
leven ook wel eens zou willen doen, maar
waarschijnlijk nooit zal doen. Hun daden
kunnen hierdoor beschouwd worden als
een vlucht in een fantasiewereld of een
manier om hun eigen leven draaglijker
te maken. Deze elementen herkenden
wij terug in het verhaal van de Marlboro
Cowboy. De cowboy is een eenling die
zich afzondert van de bevolking, zijn
zorgen achterlaat, op reis gaat naar het
Westen, waar hij zijn beloofde land hoopt
te vinden. De eerste Marlboro Cowboy

figuranten waren ingehuurde modellen, met
het kenmerkend modellen uiterlijk. Deze
bleken echter niet de typische kenmerken
en geloofwaardigheid van echte cowboys
over te brengen, waardoor Marlboro besloot
om echte cowboys in te zetten voor hun
campagne. Dit vergrootte de identificatie
met de cowboy voor mannen.

Verboden genot
Tijdens ons onderzoek naar Marlboro en de
sigaretten kwamen we op het interessant
feitje dat roken vroeger volledig geaccepteerd werd door de maatschappij. Er werden
zelfs baby’s afgebeeld op posters om
sigaretten aan ouders aan te prijzen en ook
in ziekenhuizen werd zelfs door de artsen
volop gerookt. Dat zou in deze tijd ondenkbaar zijn en erg veel controverse oproepen
voornamelijk gezien alles wat er nu bekend is over de gevolgen en het verbod op
reclame voor roken. Vervolgens hebben
we onderzocht welke dingen we verder
verstaan onder verboden genot en waarom
mensen hier naartoe grijpen. Verslaving is
hierbij een groot aspect en komt in vele vormen voor.

hier een totaal andere voorstelling van heeft.
Met de Utopia planeet hebben we dan
ook onze visie van een Utopia verbeeld.
Een enorm droomkasteel dat je in de verte
al ziet opdoemen. Een oord met enorm
veel uitstraling, status, macht, veiligheid,
maar ook geborgenheid en warmte.
De hangbruggen die de voorgaande
planeten aan de Utopia planeet verbinden
hebben we echter los laten hangen, om te
verbeelden dat de link naar Utopia er wel
is in ons onderzoek, maar desondanks een
illusievolle onbereikbare wereld blijft.
De onderwerpen die voor ons het sterkst
naar voren kwamen uit ons onderzoek
waren: ‘Utopia’, ‘Escapisme’ en het
gezegde ‘Het gras is altijd groener aan
de overkant’. Zo hebben we onder meer
geconcludeerd dat de mens doelen moet
stellen in zijn leven en een eigen definitie
van een ideaal moet hebben om naartoe te
streven om zodoende zijn eigen utopische
wereld te bereiken. Hoe dit doel bereikt
wordt kan per persoon verschillen. De één
tracht het via religie in het hiernamaals te
vinden terwijl de ander ernaar streeft om
deze ideale wereld op aarde te creëren.
Daarnaast heeft ieder mens een vorm van

Een oord met enorm veel uitstraling, status, macht,
veiligheid, maar ook geborgenheid en warmte.
Vaak wordt hiernaar gegrepen om zorgen
te vergeten en even in een andere realiteit
stappen. Ook gamen of snoep kunnen tot
een verboden genot uitgroeien, hoewel ze
erg onschuldig ogen. Het bekendste verhaal
over verboden genot is het verhaal over
Adam & Eva en de verboden appel.
Toen we de onderzoeksonderdelen van
de voorgaande planeten naast elkaar
legden en de overlappende aspecten
nader bestudeerden, kwamen we tot
de conclusie dat een ‘ideale wereld’ het
unanieme eindpunt is van ons onderzoek.
Dit is te vergelijken met een Utopie. Een
ideale wereld waar geen zorgen bestaan
en alles perfect geregeld is. De benaming
Utopia kwam voor het eerst voor in een
boek uit 1516. Het was een fictief eiland
in de Atlantische oceaan met een perfecte
sociaal-politiek klimaat. Sinds mens en
heugenis verlangd de mens al naar een plek
waar je al je dagelijkse bezorgdheden achter
kunt laten. Utopia is zo’n plek. Iedereen
heeft een eigen interpretatie van zijn of haar
Utopia. Het is dus niet verwonderlijk dat de
één jouw visie van een Utopische wereld
helemaal geweldig vindt, terwijl de ander

escapisme nodig. Het ontvluchten uit de
dagelijkse sleur door mentale afleiding van
onder andere entertainment of recreatie. Dit
kan onder andere ondergaan worden uit
verveling, depressie, stress of problemen.
Escapisme kun je zowel via goede als via
slechte manieren ervaren, wat blijkt uit ons
onderzoeksdeel voor de verboden genot
planeet.

Escapisme
Het belangrijkste dat wij uit ons onderzoek
hebben concluderen met betrekking tot de
minor is dat de overtuigingskracht van groot
belang is om mensen in een verhaal te laten
geloven. Hiervoor moet een fictieve drempel
overtreden worden die de droomwereld
van de realiteit scheidt. Mensen moeten
compleet worden meegenomen in de
wereld of het verhaal waar je ze van wilt
overtuigen om zo invloed te hebben op hun
gedrag. Een vorm van escapisme zou een
goede methode kunnen zijn om ze deze
drempel te overtreffen.

Proces,
the story
Welkom bij groep D-iamant, voordat u deze tekst leest bent
u verplicht om u te wassen en op uw knieën te zitten. U dient
ook niet over deze tekst te spreken in het bijzijn van derden of
minderen.

PROJECTGROEP D JENS POOT.MARIËLLA SIMONS.FLEUR VAN DOMMELEN.STANLEY OP ‘T ROOT.TIM SCHUURBIERS
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Het mysterie

The Beatles waren een
geweldig fenomeen in
de jaren ’60, vooral de
zanger Paul McCartney
stal alle harten van het
publiek.
Maar sinds een radiobericht
in 1969 gaat het gerucht
dat Paul McCartney een
auto-ongeluk heeft gehad
in 1966 en vervolgens
een dubbelganger heeft
gekregen. Dit omdat de
dood van Paul anders de
ondergang van the Beatles
zou zij geweest.
Veel mensen hebben zich
hierin verdiept en hebben
op die manier verschillende
aanwijzingen gevonden
die the Beatles zelf zouden
hebben achtergelaten op
platenhoezen en in hun
muziek.
Zo is het bijvoorbeeld
dat wanneer je platen
achterstevoren afspeelt,
je zinnen hoort als ‘Paul
is dead, we miss him’ en
‘Paul, we used to sing with
you, we used to sing’.

Kwartaal 1

Starting up
the engine
Na de gezellige bijeenkomst
in Zunderdorp zijn we met
ons groepje bij elkaar gaan
zitten om over de minor te
praten.
We hebben meteen allerlei
ideeën en onderwerpen
verzonnen die we allemaal
interessant vonden. Van
daaruit hebben we een aantal
onderwerpen gekozen, vijf. Hier
zijn we dieper op ingegaan en
heeft ieder persoon een eigen
onderwerp uitgewerkt. Deze
waren: de Groene wereld, de
invloed van Coca Cola bij de
kerstman, de opkomst van de
McDonalds, Lonsdale en het
zwerversleven.
Omdat we daarna nog
dieper wilden gaan hebben
we ons meer gericht op de
beweegredenen/visies van de
personen in het verhaal, hoe
wordt zo’n verhaal ontvangen
en wat doet men ermee? En
we hebben ook onderzocht
waarom mensen het willen
geloven, dus waarom krijgt een
verhaal volgelingen?

‘t Omslagpunt
We kwamen erachter dat
sommige verhalen elkaar op
bepaalde punten overlapten
en dezelfde elementen
bevatten.
Hierdoor kwamen we op het
idee om aan de hand van
deze conclusies de basis van
mysteries in kaart te brengen.
We zijn ons hierdoor meer
gaan richten op mysteries
en de effecten en werking
hiervan. We hebben diverse
mysteries onderzocht, om een

dieper inzicht in het onderwerp
‘mysteries’ te krijgen. Deze
mysteries waren: het beruchte
monster van Loch Ness, de
Kerstman, de geïnsinueerde
dood van Paul McCartney, het
ontstaan van graancirkels en de
verzonken stad Atlantis.
Vervolgens hebben we enkele
vraagstukken ontwikkeld.
De antwoorden hebben we
in een tijdlijn per onderwerp
geplaatst. Deze tijdlijn hebben
we uitgebreid met alle
gegevens die waren gevonden.
Uit de tijdlijnen hebben we
verschillende conclusies kunnen
trekken; bijvoorbeeld dat er
enkele referentiekaders worden
opgezet in mysteries. Als je
gelooft dat iets er is, zie je het
ook.
Hieruit hebben we belangrijke
overlappingen gehaald die
we hebben toegepast in onze
infographic. Om onszelf meer
te kunnen verdiepen in hoe
mysteries werken, hebben wij
het boek ‘Niewsgierigheid’
gelezen. Vervolgens besloten wij
om het onderwerp ‘mysteries’
los te laten en in plaats daarvan
een mysterie eruit te pikken, dat
werd de geïnsuneerde dood van
Paul McCartney.
We hebben dit mysterie
helemaal onderzocht van begin
tot het einde en hier ook onze
theorie over mysteries op los
gelaten. In onze infographic
willen we laten zien hoe het
mysterie zich ontwikkeld heeft
en wat de gevolgen zouden zijn
als het anders was gelopen.

Theorie over
mysteries
Uit onderzoek naar
mysteries blijken
verschillende punten: dat elk
mysterie een referentiekader

heeft, waarin duidelijk een
kader wordt bepaald waarin
het verhaal zich afspeeld.
In elk mysterie wordt
nieuwsgierigheid opgewekt
omdat er een vraag wordt
gesteld waardoor je merkt
dat je kennis mist.
Door versnipperdheid van
mysteries krijg je voor- en
tegenstanders, mensen zijn
hier erg standvastig in en zien
alleen maar het gene dat bij hun
theorie past.
Het mysterie van Paul
McCartney werkte zo goed
omdat je zelf op zoek kon
gaan naar platenhoezen,
mediaberichten, etc. De
opkomst van de massamedia
had hierbij een grote bijdrage.
Ook werkte de tijdsgeest van
de anti-conservativiteit mee met
dit mysterie, ook de Beatles
lieten zich kenmerken door dit
fenomeen.

Reclamestunt
In ons what-if-scenario is
Roger Harris op zoek gegaan
naar het mysterie en heeft
hier veel materiaal voor
verzameld.
Hij is er achter gekomen dat
een reclamebureau achter deze
media-stunt zat en heeft contact
gezocht met dit reclamebureau.
Als gevolg dat dit wereldwijd
bekend werd gemaakt. Dit
had zware gevolgen voor
the Beatles; de fans waren
teleurgesteld en boos. Het werd
de ondergang van the Beatles.
Maar hieruit blijkt wel wat voor
invloed de mediawereld heeft in
dit soort zaken.
Het is 1973: kom binnen in de
werkruimte van Roger Harris om
te zien wat hij heeft onderzocht,
de feiten liggen er, je moet zelf
kijken welke conclusies je eruit
trekt.

|| 28

29 || Excursies

Rode draad

EXCURSIES Bill Viola
Intimate Work

NILS WITTE n.witte@student.avans.nl

Zonder echt te weten wat de tentoonstelling Intimate Work ons te bieden
heeft betreden we de gang uitkomend op verschillende hokjes. De grote
groep waarmee we binnen kwamen bestaat nu uit kleine groepjes die ieder
zijn of haar eigen pad volgt. De belangrijkste thema’s van Bill Viola’s werk
komen gelijk goed naar voren bij het betreden van een van de hokjes; emotie,
leven, dood, liefde, transformatie en intimiteit.
Niet alleen door de sprekende beelden die de kunstenaar gebruikt, maar ook door
de intieme opzet van de tentoonstelling waarmee hij maar al te goed op de emoties
van de bezoeker inspeelt. In kleine kamertjes, ook wel “wolhokken” van het museum
genoemd, word je blootgesteld aan beelden die voor zichzelf spreken. Het ene
kunstwerk met geluid, het andere zonder. Alleen al door de intieme hokjes waarin
deze tentoonstelling plaats vind word stilte onder de bezoekers afgedwongen.
Veel gebruik van slowmotion in combinatie met haarscherpe sprekende beelden
nemen de bezoekers mee in de intimiteit van “ Intimate Work”. Zoals het boekje
over de tentoonstelling vermeld: Bill Viola haalt zijn inspiratie voor zijn kunt uit de
gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Door de zeer nauwkeurig genomen keuzes van
beeld geluid en context van het werk en de manier waarop hij de bezoekers
meeneemt in zijn verhalen is het verband met de minor goed te zien. Niet alleen laat
hij met deze tentoonstelling zien dat beelden voor zich kunnen spreken, ook de
manier waarop gebeurtenissen gefilmd en tentoongesteld worden zijn bijzonder
belangrijk. De keuzes die gemaakt worden in montage, belichting, camerahoek en
plaats zijn essentieel in het vertellen van een verhaal. De context waarin het zich
tenslotte afspeelt maakt het totaalplaatje compleet. Je neemt de ontvanger mee, je
stuurt hem of haar, immersive; dat is waar het om draait.

Panorama mesdag

Word je mooi
voor de gek
gehouden
NILS WITTE n.witte@student.avans.nl

“Moeten we nu echt naar een
groot schilderij gaan kijken?”
Dat was de reactie die het
merendeel deelde.
Eenmaal boven gekomen bleek het
toch wel wat meer dan alleen ‘een
groot schilderij’ te zijn. In een ruimte
die wat weg had van een vuurtoren
werden we blootgesteld aan een
immens groot en gedetailleerd
schilderij wat de gehele ruimte
omringde. Wat er zo speciaal aan
was is moeilijk te beschrijven, het
is echt iets wat je gezien moet
hebben, iets wat je ervaren moet
hebben, “waarachtig”. Eigenlijk
word je maar mooi voor de gek
gehouden.
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Dutch Design Week

Den Haag

Dagje design
in de Lichtstad
RIAN VAN DEN HURK
rcw.vandenhurk@student.avans.nl

Van 17 tot en met 25 oktober
2009 vormde Eindhoven voor de
achtste keer het podium voor
Dutch Design Week, het grootste
designevenement van Nederland.

Koninklijke bibliotheek
NILS WITTE n.witte@student.avans.nl

Bij een bezoek aan de Koninklijke
Bibliotheek denk je al gauw aan
rijen vol boeken en een doodse
stilte, niks was echter minder waar.
Drie presentaties in een nette
presentatieruimte voorzien van koffie
en thee. De presentaties betrof de
projecten Het Geheugen Van Nederland
en massadigitalisering van kranten.

Op ongeveer 60 locaties door de
hele stad werd door zo’n 1500
vormgevers uit binnen- en buitenland
hun werk getoond op het gebied van
industrieel ontwerp, concept design,
grafisch ontwerp, textiel & mode,
ruimtelijk ontwerp, fooddesign en
designmanagement & trends. Van
proces tot product en van industrieel
ontwerp tot toegepaste kunst.
Dus reisde een gedeelte van de
studenten van de minor Immersive
Campaiging af naar Eindhoven om daar

inspiratie op te doen en geïnformeerd
te worden over de designwereld van
dit moment. De dag begon bij Strijp-S;
het creatieve hart van Eindhoven. Op
het voormalige Philips complex, waar
in 1891 de eerste gloeilampenfabriek
werd opgericht, werken veel
designers, ontwerpers, kunstenaars en
muzikanten. Tijdens DDW zijn hier meer
dan 100 grote en kleine evenementen
te vinden. In het markante Klokgebouw
bekeken zij de verschillende exposities.
Na Strijp-S werd het voormalige
stadhuis aangedaan -waar een aantal
exposities te zien waren onder de
naam ‘Stadhuis meets Design’- om
vervolgens in de Witte Dame nog de
expositie ‘Paper Zoo’ te bekijken.
Het geheel werd natuurlijk afgesloten
met een hapje en een drankje in de
Eindhovense binnenstad.
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MAGic MiNDS

PROJECTGROEP E BRAM HOOSEMANS.STIJN DE LAAT.ARNO FRERICKS.DIRK JAN CLEMENT.BAS VAN OVERDIJK	

Witte lijsten &
Al Pacino

Uit ons onderzoek is gebleken
dat alles wat we onderzocht
hebben uiteindelijk gaat over
de vrijheid van mensen, de
vrijheid die ze hebben of juist
niet.
Deze contradictie wilden we
graag laten zien en er zijn
verschillende vormen voor
bedacht. Veel daarvan waren
helaas niet haalbaar of niet
realistisch. Daarom hebben
we uiteindelijk besloten om
de beleving terug te koppelen
naar de documentaire.
MagicMinds had een wit
interieur met allerlei kunst
aan de muur in veel te grote
lijsten, wij willen deze lijsten
gaan gebruiken om onze
infographs in te presenteren.
Daarnaast hebben een
filmfragment gevonden
van Al Pacino in Any Given
Sunday waarin hij een
footballteam oppept om een
wedstrijd te winnen. Een zeer
indrukwekkende speech die
we gaan combineren met
het beeld van een baby: het
begin, individu, generatie.

Magic Minds
Het in 1997 opgerichte multichannel experience marketingbureau MagicMinds was één
van de eerste multimedia bedrijven in Nederland. MagicMinds groeide ontzettend snel uit
tot een groot bedrijf, maar kreeg het ook binnen korte tijd zwaar te verduren. Een bedrijf
dat lak had aan alle autoritaire regels zoals het werken van negen tot vijf. Ook was een
bedrijf dat van alle gemakken was voorzien: een sauna, een horeca gelegenheid en een
dakterras waar ten allen tijde gebruik van gemaakt kon worden.

Kwartaal 1

Vanaf 1996 kon het niet op in de
Nederlandse economie en op de
arbeidsmarkt. Elk bedrijf - hoe ‘gek’
ook - kon moeiteloos miljoenen
kapitaal binnenhalen.

Het multichannel experience
marketingbureau MagicMinds werd in
1997 opgericht door Eric Bartels en
Joris Kniep. MagicMinds, met in de
klantenkring Coca-Cola, Mora en Amstel
Bier, viel zelfs tijdens de new-economy
hype op door de curieuze mix van
activiteiten & marketing-communicatie,
internet, informatietechnologie én
horeca.
In 1999 kreeg MagicMinds op basis van
een toenmalige omzet van vijf miljoen van
venture capital bank Nesbic (onderdeel
van Fortis bank) een financiering van
15 miljoen euro (33 miljoen gulden).
Een typische new-economy start. Het
bedrijf moest zich transformeren van
websitebouwer tot een multichannel
experience marketing bedrijf, kort gezegd
‘een reclamebureau plus’. Het geld van
Nesbic was vooral ook bedoeld om
wereldwijd bedrijven op te zetten die
werken volgens de MagicMinds filosofie.
Volgens MagicMinds was er een
ontwikkeling gaande van ‘interruption
marketing’ (traditionele marketing gericht

op het versturen van eenzijdig gerichte
boodschappen naar de consument)
naar ‘participation marketing’ (marketing
gericht op het creëren van communities
die actief participeren in het merk). De
bedrijfsfilosofie komt er op neer dat alle
werknemers mede-ondernemers zijn,
hun eigen werktijden kunnen regelen, en
dat de scheiding tussen privé en werk
opgeheven wordt; het bedrijf wordt een
soort dorp waar je werkt, eet, drinkt en
danst.
MagicMinds vestigde zich in begin 2001
in het Mercurius-gebouw op de Prins
Hendrikkade 20-21, met een totale
oppervlakte van 4200 vierkante meter, in
Amsterdam. (Waar eerst Oibibio van
Ronald Jan Heijn was gevestigd.)
Aanvankelijk leek het MagicMinds heel
even voor de wind te gaan. MagicMinds
wist een aantal belangrijke opdrachten
binnen te slepen: de introductiecampagne
rondom de nieuwe cd van Marco
Borsato, de “Tijd voor lezen” campagne
van de Nederlandse Spoorwegen, de
Otto-website, multi-channel games voor
Amstel Bier en een nieuw product van
toetjesmaker Mona.
Eind maart 2001 liet investeerder Nesbic
MagicMinds weten “buitengewoon
teleurgesteld” te zijn in
de prestaties van het bedrijf. “Door de
verslechterende economie werden de
parameters voor financiering telkens
aangepast”, zegt Bartels er zelf over.

Planning

Eric Bartels

Symbool
veranderende tijden
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Onze groep is naast de projectwerkzaamheden ook verantwoordelijk voor de planning van
de minor. Docenten hebben contact met ons over eventuele wijziging in het rooster en over
excursies die naast de lessen worden georganiseerd. Aan het begin van de minor was dit
een erg intensieve taak, aangezien er niet goed gecommuniceerd was met de verschillende
docenten over de te geven lessen. Na een overzicht gemaakt te hebben op een schoolbord
kregen we een beter inzicht op het geheel en hebben we een online versie gemaakt. Het
grote voordeel van deze agenda is dat iedereen zich er op kan abonneren om zo ten allen
tijde op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Rode draad
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Na de aanslagen van 11
september 2001 ging
het steeds slechter met
de economie, ook bij
MagicMinds. Het bedrijf
had de Belastingdienst
gevraagd de loonbelasting
later te mogen betalen.
Investeerder Nesbic, voor
36,5 procent mede-eigenaar
van MagicMinds, was alleen
bereid meer geld in het
bedrijf te steken als er een
drastische reorganisatie
plaatsvond.

MM Building BV, onderdeel
van communicatiebureau
MagicMinds, werd in
November 2001 failliet
verklaard. MagicMinds
maakt eind 2001
een doorstart. De
verstandhouding tussen
Kniep en Bartels begon
volgens ‘een vandaag’
gepubliceerd persbericht
‘zowel zakelijk als privé
beklemmend te worden.’
Eric Bartels besluit om
MagicMinds te verlaten

en een eigen bedrijf ZonQ
Communications te
beginnen. ZonQ en
MagicMinds zouden nauw
samenwerken, waardoor
MagicMinds zelf geen
nieuwe creatief directeur
zal aanstellen. ‘Dit is voor
ons allebei het beste,’ zei
Kniep, die zeventien jaar met
Bartels heeft opgetrokken.
Joris Kniep overleed
op 30 april 2003 op
51 jarige leeftijd. In
een opmerkelijke
rouwadvertentie in De

Telegraaf nam Eric
Bartels afscheid van
Kniep: “Geen biertjeborreltje meer, (...) geen
spetterende ruzies, geen
nieuwe paden, geen
revoluties, (...) geen
nieuwe bedrijven, geen
faillissementen. Want
mijn maatje Joris Kniep
is dood. Veel te vroeg.
Maak ze gek daarboven,
Joortje!!!!!” 2
1 intermediair, internet als
leerschool, Jerôme Inen,
29-11-2001
2 Webwereld, Maandag 5 mei 2003

EMU schuld
aflossing
d.m.v.
inkomsten
meevallers

Kapitaal
Dotcombedrijven
is op
Faillissementen

Dotcombedrijven
exploderende
markt

MagicMinds
Reorganisatie
5 BVʼs
Ontslag 105
werknemers

Paars 2 valt

Joris Kniep
overlijd

MagicMinds
Opgericht
door Bartels
en Kniep

EMU
Overschot
van 2%
boven BBP

MagicMinds
Nesbic
investering
terug naar
1,5 miljoen

Invoering
euro

Unthink
Bartels start
unthink
instituut

Inzet daling
internet
bubble

MagicMInds
Verhuist
naar
Mercuriusgebouw

ZonQ Communications
Bartels
verlaat MM
en start eigen
firma

MagicMinds
definitief
failliet

Paars 1

Telecoms
Clinton en
Gore
verbinden
klaslokalen
en internet

Google

www
(eerste
browser:
mosiac)

Groei
internet
Gebruik
verdubbeld
om de 100
dagen

Steve Jobs
Terugkeer
bij Apple

Paars 2

Nederland
maakt winst
Meer
inkomsten
dan uitgaven

Piek
NASDAQ

Aanslag
WTC

Pim Fortuyn
overleden

Bill Clinton
president

Ilse

Bart de
Graaf
BNN

Crisis
Justitie
Aftreden
van minister

MagicMinds
Nesbic
investeert
15 miljoen

Millenium
brug

Wikipedia

CMD

Myspace

1998

1999

Endemol
(fusie Joop
van den Ende
en John de
Mol)

1994

Sebrenica
Val van
sebrenica

1995

1996

1997

2000

2001

2002

2003

I nf o g raf h

Onder de holding
kwamen vijf BV’s, elk
verantwoordelijk voor een
deel van de activiteiten
van het oude bureau. Het
betreft Communications,
Publications, Software,
Design en Interactives.
MagicMinds zou nog
maar één verdieping in
het pand huren, waar
25 man personeel zijn
plaats inmiddels hadden
gevonden. Een behoorlijke
teruggang van de ruim 130
werknemers die het bedrijf
eerder nog telde.

Bartels, achter een roze
zonnebril en een wolk
van sigarettenrook:
“Bedrijven zoals de
onze komen niet in de
financiële problemen
omdat ze verkeerd zijn
georganiseerd, maar
omdat ze verkeerd zijn
gefinancierd.” 1

Yesterday’s Men
Yesterday’s Men komt rond september met hun eerste vollengte cd:

The Awesome Grandeur of the Cosmic Cycle

We hopen natuurlijk dat we nog iemand kunnen vinden om hem uit te brengen maar alles gaat goed en er is stiekem al wat interesse van
verschillende kanten. Op het moment proberen we zoveel mogelijk te spelen en zijn we bezig met de laatste opnames voor de CD. Op onze
sites (facebook en myspace.com/yesterdaysmen kun je altijd actuele optredens vinden etc.
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JERRY VAN LEEUWEN

Jerry uit
roulatie

Jerry van Leeuwen is
geblesseerd geraakt tijdens
de training. Onderzoek in het
ziekenhuis wees uit dat hij zijn
enkelband gescheurd heeft. Van
Leeuwen zal drie tot zes weken
uit de roulatie zijn. De eerste
twee weken kan hij vermoedelijk

TIMMIE SCHUURBIERS

Beter binnen
blijven
Op 23 november a.s. wordt
men geadviseerd om binnen
te blijven. Op deze dag heeft
Timmie Schuurbiers namelijk zijn
rijexamen.

MICHEL LUBBERS

Michel McLubber’s
Na al die jaren is het Michel Lubbers gelukt om tot een akkoord te
komen met zijn ‘voormalige’ werkgever. Michel neemt de bekende
fastfood keten McDonald’s over.

Roddel
Roddel
ANOUK SCHEPERS

Anouk meldt
zich af
Door werkzaamheden moet Anouk
Schepers zich de komende weken
afmelden voor Zumba, Kick & Punch
en mogelijk ook voor Body Balance.
Wanneer zij precies afwezig zal zijn is
nog niet bekend.

STIJN DE LAAT & ARNO FRERICKS

Liftend naar
Toulouse

In de (herfstvakantie) hebben Stijn
de Laat en Arno Frericks de stoute
schoenen aangetrokken. Door te liften
zijn ze vanaf Breda naar Toulouse
gereist. Ze hebben er (nog) niets aan
over gehouden.
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HOWIE LAI

Bami

Paul van Beers & Fleur van Dommelen

Trouwen?!

De voorouders van Howie Lai
blijken de grondleggers van het
bekende chinese ingrediënt
bami te zijn. Dit wees het
stamboomonderzoek van
Sam Bal uit.

Het bekende cmd-koppel Paul & Fleur denkt
aan trouwen. Het enige punt waar Fleur zich nog
aan ergert is dat Paul eigenlijk een beetje te lief
is. Misschien dat een flinke ruzie het stelletje een
laatste duwtje richting het altaar kan geven.

STANLEY OP ‘T ROOT

Yesterday’s
Man
Stanley op ’t Root brengt
binnenkort zijn tweede
album uit van zijn band
‘Yesterday’s Man’. Eerder
dit jaar brachten ze hun
eerste album ‘Our Dreary
Crafts’ uit.

JENS POOTS

Slaapkop Jens
Verslapen kan gebeuren, maar bij Jens
Poots is dit meer een routine-klus dan een
uitzondering op de regel.

NILS WITTE

Nils besmet!
De mexicaanse griep is toch
binnengedrongen binnen de muren
van Avans. Nils Witte is besmet met
het gevreesde virus. Voorlopig wordt
hij in qaurantaine gehouden in lokaal
63.107.

SJOERD REIJNHOUDT

Rugklachten Sjoerd
Voor de tweede keer in één week is hij door
zijn rug gegaan. De eerste keer schoot het er
in toen hij de vleeswaren uit de koelkast pakte,
en de tweede keer werd het neerzetten van zijn
laptop fataal voor een spiertje in zijn onderrug.
Na behandeling wordt verwacht dat hij op
vrijdag 11 november 2009 weer kan trainen en
gewoon bij de selectie zit voor dat weekeinde.
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‘n onverwacht berichtje

Allemaal tegelijk op
basisschool Jan
Ligthart in Tilburg

Ballonnen vullen
bij Ad Ballon

Klaar voor de start

Ballon 75 die in
Breda de lucht in
ging

Puberteit, quarterlife en midlifecrisis. Bullshit!
Het is gewoon een fase in je leven die je
allemaal meemaakt. Waarom zou je hier een
naamkaartje op plakken. Zodat het nog erger
wordt? Wij -Sjoerd, Anouk, Paul, Rian en Nilsvonden dat de mensen wel wat meer positiviteit
konden gebruiken.
En waarmee bereik je postiviteit? Volgens ons
moest dat vast lukken door een positief berichtje
te ontvangen van iemand. En wie of wat staat er
voor positiviteit en onbezorgdheid? Juist, kinderen
zijn hier een goed voorbeeld van. En wie was er
als kind nou niet ontzettend blij met het krijgen van
een ballon? Daarom besloten wij onze immersive
campaign op deze manier aan te pakken.

Speciaal voor jou

Een ballon met daarbij een tweetal kaartjes; één
vastgeknoopt aan de ballon, de andere om mee
te nemen naar huis. Wij lieten mensen een positief
berichtje, een complimentje of een wens voor de
nog onbekende ontvanger op het kaartje schrijven
en we lieten ze dit vervolgens de lucht in sturen. In
de hoop dat iemand het kaartje ontvangt en een
momentje van geluk mag ervaren in deze tijd van het
jaar. Gewoon eens even iets leuks of liefs speciaal
voor jou op een doodnormale dag!
Ook staat op deze tweetal kaartjes een persoonlijke
code waarmee zowel de verzender als de ontvanger
van het berichtje in kunnen loggen op de website

van Ball(on)bekend. Als ze hier enkele gegevens
invullen (naam, code en ontvangstplaats), kunnen
ze op de site laten zien wie het berichtje heeft
verstuurd, waar de ballon is losgelaten en hoeveel
kilometer deze heeft afgelegd. Ook is er voor de
zender en de ontvanger een mogelijkheid om voor
elkaar een berichtje achter te laten. Met dit project
hopen wij een groep mensen onverwachts een
positief gevoel te geven.

Sponsoren

Toen kregen ook wij ’n onverwacht berichtje; we
hadden een sponsor te pakken. En wat voor een,
iemand die ons informatie wilde geven over de
weersverwachtingen en helium beschikbaar stelde
voor maar liefst 100 ballonnen. En of dat nog niet
genoeg was, bood hij ook een ticket voor een
ballonvaart aan. Dit alles omdat hij ons project
‘een leuk idee’ vond. Daarnaast hadden wij ook al
een bestelling voor een heliumcilinder lopen wat
betekende dat we nog meer bereik zouden hebben
met de campagne. Ook de potloodjes waarmee
men het berichtje op de kaartjes konden schrijven
werder gesponsord door Ikea. Waar je met een goed
idee en wat mailtjes al niet kan komen.

Breda, Tilburg &
Den Bosch

Na tien weken konden we dan uiteindelijk ons
project gaan uitvoeren. In Breda zijn de eerste

Alleen maar leuke en
lieve berichtjes op de
kaartjes

Niet alleen papa, maar
ook deze kleine man wilde
niets liever dan een ballon
de lucht in sturen

berichtjes de lucht in gestuurd. We spraken iedereen aan die
we tegenkwamen en de reacties waren erg positief. Spontaan
kwamen mensen naar ons toe, kinderen begonnen te springen van
vrolijkheid en in no-time hadden we 100 ballonnen aan jong en oud
uitgedeeld. Alle ballonnen zijn met een positief berichtje de lucht
in gestuurd. Erg geslaagd dus als je het ons vraagt, want ook de
zenders gingen stralen van de actie.
Natuurlijk hadden we nog meer in petto en de volgende dag was
Den Bosch aan de beurt. Ook hier gingen wij de binnenstad in
en deelde wij onze positiviteit met de mensen. Hier waren het
vooral studenten die maar al te graag mee wilden doen met onze
campagne. Helaas zat het weer wat tegen en was de positiviteit
soms ver te zoeken, maar we mochten niet klagen, we hadden
tenslotte tientallen ballonnen uitgedeeld en de lucht in laten gaan.
Na het weekend was de derde en laatste stad, Tilburg, aan de
beurt. Wat gelijk opviel was de vriendelijkheid van de mensen die
wij aanspraken. Deze keer niet op straat, maar op een basisschool.
We kregen het voor elkaar om 80 leerlingen uit groep 8 bij elkaar te
sprokkelen, ze allemaal een leuk berichtje te laten schrijven en deze
tergelijkertijd de lucht in te laten. Een enorme drukte en heel wat
regelwerk ging hieraan vooraf. Wat ons opviel was dat de kinderen
tijdens deze korte en geïmproviseerde presentatie van ons project
toch erg goede vragen stelden en er allemaal ontzettend veel zin
in hadden. Het was een mooi gezicht al deze positieve, gekleurde
berichtjes tegelijkertijd de grauwe lucht in te zien gaan. Alsof een
wolk positiviteit de hemel kleurde.

‘Een geslaagd project’
aldus mevrouw

En of dat nog niet genoeg was,
bood hij ook een ticket voor een
ballonvaart aan.
Dit alles omdat hij ons project
‘een leuk idee’ vond.
berichtje te delen met anderen. Nadat de website online kwam
duurde het niet lang voordat de eerste ballonnetjes al op het kaartje
op de website verschenen. Er waren dus ballonnen neergedaald
en mensen gingen daadwerkelijk naar onze website. Hier ging het
om, de immersiteit van heel ons project. Omdat wij ook nog een
ticket voor een ballonvaart konden aanbieden voor diegene waar
het positieve berichtje het verst heeft gereisd, moesten ook wij de
website regelmatig in de gaten houden. Eigenlijk was het iedere
keer raak! Zodra we op de website keken, stond er een nieuw
ballonnetje bij en werd er ook zo nu en dan een leuk berichtje op
de website geplaatst. Door zenders en ontvangers, maar ook door
personen die niet eens een balloon hebben ontvangen, maar het
gewoon een heel leuk project vinden.
Het heeft onwijs veel tijd, moeite en geld gekost, maar voor ons is
het allemaal de moeite waard geweest. Niet alleen de ontvangers
hebben we een positief momentje gegeven, maar ook de zenders
en de omstanders gingen er van lachen. En niet te vergeten wijzelf...

Ball(on)bekend.nl

Maar waar het ons misschien wel het meest om te doen was, was
dat de mensen onze website moesten bezoeken om hun positief

www.ballonbekend.nl
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Immersive Campaigning.
Hierbij was het de bedoeling
om naar aanleiding van
een willekeurig maar
vooral interessant gekozen
onderwerp een campagne
te starten. Niet zomaar een
klassieke campagne maar
een campagne waarbij
betrokken deel uit maken
van het verhaal dat we
willen overbrengen.
Goed, de opdracht was
duidelijk dus begonnen we
met de groep fanatiek te
zoeken naar een interessant
onderwerp. Dit bleek toch
wat moeilijker dat van tevoren
ingeschat. Zoekend op het
internet en actuele nieuwsberichten, stuitten we steeds op
onderwerpen waar al diversen
malen in het daglicht gezet
zijn als overgewicht, stress en
overmatig drankgebruik. We
besloten inspiratie op te doen
in het mooie Breda. Uiteindelijk
belandden we bij café de Vulling
om onder het genot van een
warme chocomel met slagroom
onze tocht te evalueren.
Hierbij kwamen we tot de
conclusie dat we eigenlijk erg
weinig over de historie van
Breda wisten. Onbewust waren
we tijdens onze tocht langs
diversen gebouwen gelopen
die een mooie historie met
zich meedragen. We vonden
het allen interessant om deze
historie in het daglicht te zetten.
Allereerst was er natuurlijk het
onderzoek naar Breda: van
het ontstaan tot voorname
personen die in Breda gewoon
hebben. Tijdens dit onderzoek
kwamen we tot verrassend
materiaal: bij het Spanjaardsgat
heeft jaren geleden een grote
veldslag met de Spanjaarden
plaatsgevonden en Breda
scheen in het verleden zelfs
banden gehad te hebben

met de familie van OranjeNassau. Dit waren eigenlijk
de twee gebeurtenissen die
ons het meest triggerden hier
iets mee te gaan doen. Er
werden diversen concepten
bedacht omtrent deze twee
gebeurtenissen die later
voorgelegd werden aan de
docenten. Zij vonden echter
dat het doel van onze ideeën
ontbrak. Waarom willen we
mensen iets meegeven over de
stad Breda? Een reden die we
hierbij konden bedenken was
om de mensen uit hun dagelijks
leefritme te halen. Men heeft z’n
dagelijkse, veelal herhalende
bezigheden zoals werken,
reizen met het openbaar
vervoer, boodschappen doen.
Om deze bezigheden enigszins
leuk te houden is het leuk om
de mensen eens iets nieuws te
laten zien. En deze gedachte
sloot eigenlijk prima aan wat
betreft de concepten over de
historie van Breda.
We hadden een tal van
concepten, maar bij alle
concepten ontbrak het doel.
‘Waarom willen we de mensen
iets meegeven over de stad
Breda?’
Deze vraag bleef zich herhalen,
zodanig dat we vast kwamen te
zitten en geen oplossing meer
konden vinden.
Het volgende plan luidde
dan ook: alles van tafel
vegen en met een schone lei
beginnen.Wederom gingen
we weer op zoek naar actuele
gebeurtenissen in het nieuws
waarbij we weer uitkwamen
op een aantal verschillende
onderwerpen: Mexicaanse
griep, Q-koorts maar ook
de barre winter in Nederland
kwamen aan bod. Uiteindelijk
kwamen we op een onderwerp
uit wat ons allen als groep
ontzettend aansprak: privacy.

Privacy kun je vanuit
verschillende perspectieven
bekijken. Je kunt kijken naar
het probleem dat jongeren
onbewust veel informatie over
zichzelf online zetten en niet
denken aan de gevaren die het
met zich mee kan brengen.
Hier zijn echter al verscheidene
campagnes over gemaakt
waaronder de wereldberoemde
campagne omtrent Stanislav,
een Russische maffiabende die
via online profielen personen
opspoort. Wat wij als groep
nog interessanter vonden is het
probleem dat Nederland steeds
meer weg begint te krijgen van
een politiestaat. Inwoners van
Nederland worden waar dan
ook steeds meer gecontroleerd:
Op veel openbare plaatsen
hangen (onopgemerkt) veel
camera’s, onze bankzaken
worden geregistreerd evenals
de telefoongesprekken die
we voeren. En wat te denken
van Google Street View! Bij
invoering van de OV-chipkaart

kan men precies volgen waar
we ons bevinden. Maar ook
op het gebied van internet is
er veel over ons bekend. We
zijn immers aangesloten bij een
provider maar ook die pagina’s
die we bekijken worden
geregistreerd. Privacy lijkt
hierdoor totaal te verdwijnen.
Veel mensen zijn zich dit echter
niet bewust en denken hier
vrijwel niet over na. Mensen
plaatsen vaak informatie online
en registreren zich zonder na te
denken wat de gevolgen zijn,
door te veel toedoen gaat hun
privacy onopgemerkt verloren.
Wij als groep vinden dat hier
iets aan gedaan moet worden.
De overheid hoeft immers
niet alles over ons te weten!
Met onze campagne willen de
mensen graag bewuster maken
dat privacy een voorname zaak
is voor ieder en dat moet zo
blijven. Men wordt met de neus
op de keiharde actuele feiten in
Nederland gedrukt.
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De data-tax spookbrief
Geachte heer/mevrouw,
Medio februari 2010 wordt er een nieuw soort belasting
ingevoerd: persoonsgegevensbelasting. Deze nieuwe belasting
zal gepresenteerd worden onder de naam ‘data-tax’.
Uitgangspunt
Communicatieverkeer in Nederland vindt plaats op zeer
grote schaal. Ter voorkoming van een terroristische aanslag
of andere maatschappijontwrichtende gebeurtenissen, is het
noodzaak dat al het verkeer onderheven wordt aan controles.
De controle van gegevens wordt verricht door bevoegde
ambtenaren die werkzaam zijn in alle gemeenten van Nederland.
De consequentie van deze tijdsconsumerende controles is
dat iedere Nederlandse burger moet bijdragen aan de nieuwe
belastingsvorm.
Tarief
Burgers van Nederland gaan een bijdrage leveren van € 63,82
per maand. Met dit bedrag kan de staat uw persoonlijke
veiligheid zo optimaal mogelijk garanderen. De maandelijkse
bijdrage zal vanaf februari iedere maand automatisch van uw
rekening worden afgeschreven.
Vragen
Mocht u vragen hebben over de invoering van de ‘data-tax’,
dan kunt u terecht op de website: www.data-tax.tk.
Hoogachtend,
Informatiecentrum Belastingdienst
Afdeling Informatieverstrekking

Spookbrief Data-tax:
Belastingdienst doet
aangifte van oplichting
dinsdag 26 jan 2010, 15:04

In de regio Brabant is een spookbrief in omloop over een
niet bestaande belasting: de data-tax.
In de brief wordt een nieuwe persoonsgegevenbelasting
aangekondigd en mensen gevraagd om maandelijks een
bedrag van € 63,82 over te maken.
Deze belasting bestaat echter niet en de brief is ook niet
verstuurd door de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat
aangifte doen van oplichting en waarschuwt mensen om geen
geld over te maken.
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/
spookbrief-data-tax-belastingdienst-doet-aangifte.89761.lynkx

Financiën waarschuwt voor nepbrief
dinsdag 26 jan 2010, 17:26

Er staat in dat volgende maand een
nieuwe belasting wordt ingevoerd, de
datatax. Mensen zouden elke maand
63,82 euro moeten overmaken.
Daarmee zouden ambtenaren worden
betaald die het communicatieverkeer
in Nederland controleren, om daarmee
terroristische aanslagen te voorkomen.
Financiën benadrukt dat de belasting
niet bestaat en dat de brief niet door
de Belastingdienst is verstuurd. De
Belastingdienst weet nog niet wie er
achter de brief zit en neemt juridische
stappen.
http://nos.nl/artikel/132092-financienwaarschuwt-voor-nepbrief.html

Online nieuwsberichten

Het ministerie van Financiën waarschuwt voor een nepbrief over een niet bestaande belasting. In NoordBrabant hebben mensen een brief gekregen met het logo van de Belastingdienst.
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Hoe word
ik een
kutpersoon?
Onderzoek
Uit een onderzoek van
de Consumentenbond
onder 1350
treinreizigers blijkt
dat deze zich het
vaakst ergeren
aan luidrichtige
medereizigers.
Vooral luidruchtige
telefoongesprekken en te
luide muziek veroorzaken
een hoop leed. Ook het
in- en uitstapgedrag
van de passagiers leidt
tot irritaties. Hetzelfde
geldt ook voor de andere
vormen van openbaar
vervoer. Buspassagiers
blijven vaak bij het
instappen bij de ingang
staan, zodat andere
reizigers niet meer in de
bus passen.Dergelijke
irritaties zijn vaak
makkelijk te voorkomen,
maar de daders lijken
zich niet bewust van hun
gedrag.

We begonnen met het bedenken
van verschillende boodschappen
waar wij zelf achter stonden.

enkele concepten voor bedacht, maar dit
bleek het ook niet te zijn.

Sire
Zo kozen we ervoor om iets te doen

Na een feedbackmoment met de andere

met het ‘ik kies bewust’-logo. Op

groepen kwamen we er alsnog niet uit.

productverpakkingen staat vaak dit logo,

Maar toen kwamen we uit op de Sire

maar beseft men wel wat er écht in het

campagnes. Vanaf het begin wilden we

product zit? Er zijn producten met dit

mensen al positiever laten zijn. Sire heeft

logo, terwijl het aspartaam bevat en deze

al een soortgelijke campagne bedacht,

stof is gevaarlijk voor de gezondheid. Een

maar Sire benadert de doelgroep

ander punt waar sommige uit onze groep

volgens ons op een wat geforceerdere

mee zaten is dat Nederlanders vaak

manier. Dat kan anders! Reizigers in het

bang zijn om iets nieuws te proberen. Het

openbaar vervoer hebben veel contact

standaardpatroon van onze doelgroep

met vreemden. Het openbaar vervoer

willen we graag wijzigen. Laat ze maar

is typisch een plek waar veel irritatie en

eens sushi eten!

onbegrip is.

Boekenidee

Kutpersoon

Uiteindelijk kwamen we op het

Op het moment van schrijven zijn wij van

boekenidee. Drie van de vier groepsleden

plan om stickers te plakken op opvallende

zouden graag meer willen lezen, alleen

plekken met tips om een kutpersoon te

hebben er de tijd niet voor of maken

worden. Door middel van deze anti-

er geen tijd voor vrij. Na verschillende

campagne geven wij op ironische wijze

interviews bleek dat dit probleem zich

tips aan de reizigers om een asociaal

bijna overal voordoet. We hebben

persoon te worden. Met deze vorm van

verschillende concepten bedacht om

benadering hopen we dat onze doelgroep

dit probleem op te lossen of onder de

zich meer aangesproken voelt tot onze

aandacht te brengen. Steeds liepen we

boodschap en beseft dat je zelf iets

vast, totdat we uitkwamen op de kracht

kunt doen aan irritante personen in het

van woorden. Hier hadden we ook weer

openbaar vervoer.
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DE SPREEKBUIS
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DE SPREEKBUIS!

Dus verzamel uw ongenoegens,

Enkeltje Den HAag

Welkom, brave Nederlandsche

uw frustraties en uw ongehoorde

In het tweede decennium van

burger, in het hol van de

adviezen! Waar, oh waar, slaat Den

de 21e Eeuw vieren frustraties

leeuw; de thuisbasis van De

Haag volgens u de plank volledig

en ongenoegens hoogtijdagen.

Spreekbuis! Lang, heel lang, heeft

mis?

Het Nederlandsche volk wil

het Nederlandsche volk haar

weer gehoord worden door de

frustraties voor zich gehouden.

Dankzij den hedendaagse

kibbelende meute in Den Haag.

Lang, heel lang, heeft de

technologie kunt u hier de

Heeft U het idee dat U niet

Nederlandsche burger geleden

Spreekbuis op de voet volgen,

gehoord wordt? Dan bieden wij

onder deze gevoelens, maar niet

en kunt u op de hoogte blijven

de uitkomst in de vorm van De

langer! Uit de sombere duisternis

van alle ontwikkelingen in onze

Spreekbuis.

rijst het symbool van hoop; De

gezamenlijke volksmissie!

De Spreekbuis is een symbolische

Spreekbuis!

Wie weet krijgt u morgen de

estafette die vastgeroest Den

Spreekbuis wel in uw handen

Haag laat zien dat het volk nog

gedrukt!

leeft.

Waar Den Haag niet naar u komt,
brengen wij u naar Den Haag!

Kwartaal 2

Dus pak die Spreekbuis en geef

belangrijke missie betaamd.

Uw frustraties, ongenoegens en

Om uiteindelijk goedgevuld

ongehoorde adviezen een enkeltje

en wel te arriveren bij onze

naar Den Haag.

volksvertegenwoordigers in Den

hoe

Haag.

De Spreekbuis zal van burger op

De Spreekbuis is vanaf woensdag

burger doorgegeven worden in zijn

3 februari live te volgen via

reis naar Den Haag. De gelukkige

internet.

burgers die De Spreekbuis in
handen krijgen hebben de eer
hun frustraties, ongenoegens en

media

ongehoorde adviezen hoorbaar

Heeft u De Spreekbuis

te maken. Dus geef door die

gesignaleert, of wellicht vastgelegd

Spreekbuis!

op de gevoelige plaat? Deel dit
met het Nederlandsche volk, aan

Samen zullen wij Den Haag laten

de hand van een foto. Bent u een

horen wat het volk er van denkt!

groot voorstander van dit initiatief,
dan kunt u hier ook verscheidene

waar
De Spreekbuis is ergens en overal.

promotiematerialen vinden om uw
omgeving te laten zien dat ook u
De Spreekbuis steunt.

Hij is waar u hem brengt, op de
meest onverwachte plekken. Altijd

Ook is De Spreekbuis te volgen via

onderweg en nooit op dezelfde

Twitter, Hyves en staan er filmpjes

plek, zoals een object met zo’n

op youTube.

vanaf woensdag
3 februari zal de
spreekbuis live te
volgen zijn via
www.spreekbuis.nl
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In rap & roer
Hoe kunnen we dat bereiken?

Het voornaamste doel is om de negatieve
sfeer in de klas weer positief te krijgen.
Hierbij is het van belang dat de rollen van
beide partijen duidelijk en eenduidig worden
gecommuniceerd. Alles is van twee kanten
te bekijken, maar een positieve instelling
heeft meer voordelen. “Wie goed doet, goed
ontmoet.” Het komt er op neer dat je met
mensen om moet gaan zoals je zelf ook
behandeld wilt worden.

Uit het interview, ervaringen van de lerares,
bleek dat de kinderen positief reageren
op alternatieve lesmethodes en graag hun
eigen input hebben. Uitgaande van onze
interesses, als projectgroep, kwamen we
op het idee van een ‘rap-workshop’. Hierbij
kunnen de kinderen actief meewerken,
door teksten te schrijven over de strijd
tussen positief en negatief. Op deze manier
kunnen we de kinderen het verschil van de
klassikale sfeer laten beleven.

Wat kunnen we met een
rapworkshop bereiken?
Door middel van rap kan je leren
een boodschap over te brengen, je
gevoel te uiten, jezelf en andere aan
het denken te zetten, een discussie te
starten, genuanceerd omspringen met
gevoelig liggende onderwerpen en deze
onderwerpen bespreekbaar maken in een
groep.

Boodschapper
Omdat het wederzijds respect
met de leraressen en de
groep ver te zoeken is, willen
wij de kinderen bereiken via
een schakel: Muziek. Uit het
interview blijkt dat de doelgroep
veel met hiphop bezig is. Naar
verwachting zullen de kinderen
in dit geval dus eerder luisteren
naar een voorbeeldpersoon dan
naar een leerkracht.

Probleemstelling
Vanuit het onderwerp “generatie-ruis”
zijn we opzoek gegaan naar een relatief
klein voorbeeld van dit probleem. Hierdoor
kwamen we bij de volgende situatie:
Uit een interview met een lerares van groep
8 aan de St. Josephbasisschool bleek
dat ze het niet lang meer volhouden in de
huidige klassikale situatie. De kinderen lijken
onhandelbaar; ze lopen constant te klagen en
er heerst een negatieve sfeer.
Het team van de drie leraressen zit met de
handen in het haar.

“De leerkracht heeft een functie
als rolmodel, voornamelijk
wanneer leerlingen de leerkracht
zien als een competent persoon
die taken functioneel uitvoert.
Wanneer de leerkracht laat zien
hoe taken uitgevoerd kunnen
worden, kunnen leerlingen het
idee krijgen dat zij deze taken
ook aankunnen.”
Pintrich & Schunk, 2002.

Wat & hoe

Wat willen we bereiken (doel)?

Doelgroep
(project)
De groep 8 van de
St. Josephbasisschool
in Breda.
Het gaat om ongeveer 40
kinderen van gemiddeld
11,6 jaar, waarvan 18 uit
de probleemklas. Uit het
interview bleek dat ze graag
kijken naar Jackass-achtige
programma’s, samen naar
de stad gaan, muziek
luisteren, voetballen,
paardrijden, msn’en en
hyven.
Enkele kinderen uit de
probleemklas lijden aan
Asperger, ODD, ADHD
en Gilles de la Tourette,
waardoor de concentratie
en motivatie van de klas
snel afneemt.
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Doelgroepen
(Langdurig effect)
Vanzelfsprekend zijn de kinderen zelf
de belangrijkste doelgroep. Los van
alle invloeden om hen heen, is het van
groot belang dat de kinderen zelf tot
de realisatie komen van het belang
van het aangekaarte onderwerp. Pas
wanneer ze zelf ervaren dat ze zich fijner
voelen wanneer ze zich focussen op
de positieve kanten van zaken, zullen
ze echt gemotiveerd raken dit in meer
situaties te gaan doen.
Deze doelgroep gaat aan de slag met
het onderwerp tijdens de workshop. Het
is dus van groot belang dat de kinderen
door eigen input in het schrijven van
de teksten vast eens in aanraking
komen met de positieve benadering van
vervelende dingen.

De leraren / school
Hoewel het erom gaat tot de kinderen door te dringen, is het organiseren van de workshop niet
mogelijk zonder goedkeuring en samenwerking met de school. De leraren moeten lessen verzetten
en de kinderen aan ons toevertrouwen. Het is dus van belang dat de school achter onze boodschap
staat en ook toestaat dat de kinderen op een leuke manier met de boodschap in aanraking worden
gebracht.
Voordat de workshop dus gepland kan worden, zal er altijd eerst een ontmoeting met de betreffende
leraren moeten zijn. Door met hen over het onderwerp te praten en het over de heersende
problemen van negativiteit binnen de betreffende klassen te hebben, krijgen zij een beeld van de
werkwijze. Zo ontstaat er een beter beeld bij de specifiek aan te kaarten onderwerpen.
Na dit gesprek brengt de leraar de betreffende klassen op de hoogte dat ze binnenkort een
rapworkshop over het onderwerp positiviteit krijgen. De leerkracht hangt een poster van het project
op waar de boodschap duidelijk opstaat. Op deze manier kan de leraar ook na het moment van de
workshop zelf makkelijk refereren naar het besproken onderwerp.

De ouders /
familie

Door ze zelf op uiteenlopende situaties
de positieve keerzijden te laten
belichten, wordt deze manier van
denken gestimuleerd en worden ze
zich ervan bewust dat alles ook van
de andere kant te bekijken is. In de
workshop wordt dit onderwerp dus
uitgebreid behandeld en de kinderen
worden actief bij het onderwerp
betrokken. Door de kinderen zelf de
touwtjes in handen te geven en ze
zelfs te laten rappen/zingen over het
onderwerp, blijven de geschreven
teksten beter hangen dan wanneer ze
alleen voorgelezen worden.

Voor de ouders is het belangrijk
te weten waar de kinderen mee
bezig zijn geweest op school.
Als ze weten waar ze het in de
workshop over hebben gehad,
kunnen ze hier ook nog eens op
teruggrijpen. De ouders zouden op
de hoogte gesteld kunnen worden
door een saaie schoolbrief die aan
de kinderen meegegeven wordt,
maar op deze manier passeer je
de kinderen en ligt de nadruk te
duidelijk op de verantwoordelijke
achtergrond van de leuke middag.
Daarom krijgen de kinderen na
afloop van de workshop een
certificaat. Dit is een bewijs van
deelname aan het project en hierop
staat ook gelijk de link waar het
nummer gedownload kan worden.

Ook kunnen de kinderen na de
workshop hun zelfgemaakte nummer
downloaden om het vervolgens
aan hun vrienden te laten horen.
Hierdoor wordt de boodschap verder
verspreid en horen ze de belangrijkste
boodschappen ook na de dag van de
workshop nog vaak terug.
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Extra

Uitnodiging voor leerlingen (en ouders) om op de hyves
pagina te komen. Via de Hyves pagina kunnen de
kinderen hun eigen nummer en beelden terugkijken en
reacties geven.

Op deze manier kunnen ze dus
trots laten zien waar ze aan hebben
meegewerkt en wat ze samen
hebben gemaakt. Naast het feit
dat dit een leukere methode voor
de kinderen zelf is, is het ook
een effectieve manier van het
verspreiden van het onderwerp.
Als de kinderen zelf enthousiast zijn
over hun zelfgemaakte nummer
zullen ze ons automatisch helpen
de positieve boodschap te
verspreiden!

Don’t
underestimate
the power of a
pay-off

