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Maatschappelijk project
Directe communicatie in de ether
Een radioprogramma op maat van je school, organisatie, bedrijf, voorziening of gemeente.
Werkwijze
Wij installeren een echte radio studio en in een straal van 1 km kan iedereen luisteren naar
wat er in de studio gezegd, gespeeld en gemusiceerd wordt.
In elk lokaal met luisteraars is een radio toestel waarop de uitzending kan ontvangen
worden. De frequentie is afhankelijk van de regio.
De inhoud van het programma wordt met de organisatoren afgesproken. Inhoudelijke
vraagstukken zoals ‘Wat kunnen we samen doen om deze school, voorziening, bedrijf, … nog
leuker/aangenamer te maken?’ kunnen afgewisseld worden met luisterspelen, optredens,
een quiz enzovoort.
Duur
Een halve of hele dag.
Doel






Mogelijkheid om met iedereen op hetzelfde moment te communiceren.
De magie van de radio herontdekken.
Mogelijkheid om met de buurt te communiceren en netwerken te ontwikkelen.
Muzische creatieve talenten van alle participanten ontdekken en gebruiken.
Plezier maken tijdens een rechtstreekse uitzending die geregisseerd wordt door alle
deelnemers.
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Reflectie van een schooldirecteur:
“Het was interessant om te horen wat de leerlingen belangrijk vinden. En goed om te ervaren
dat de debatten zowel in de school als in de luistergroep meteen op gang kwamen.”
Reflectie van een schepen:
“Misschien komen ouderen en jongeren ‘op het terrein’ niet altijd goed overeen, tijdens de
gesprekken hoorde ik grote overeenkomsten.”
Reflectie van een leerkracht:
“Uiteraard hoorden we ook onrealistische ideeën zoals een zwembad op onze school. Tussen
droom en werkelijkheid zijn er altijd praktische bezwaren.”
In de pers:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLNVE_20121120_005

Deelnemers



Iedereen die op dat moment aanwezig is.
Een voorbereidende werkgroep die ook studiogasten kunnen zijn.

Waarvoor zorgt u?



Een lokaal dat als radiostudio kan ingericht worden en waar we gasten kunnen
ontvangen.
Dit lokaal is liefst op een hogere verdieping met toegang tot een dak waar we de
antenne kunnen plaatsen.

Begeleiding
Het project wordt begeleid door Jan Van Dijck, Saskia Vandeputte of Jill Van Meerbeeck.
Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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