Rotterdam, 15 februari 2017

Persuitnodiging: vijfde verjaardag Mach-mit-Mobil
Op maandag 20 februari 2017 viert het Mach-mit-Mobil van de
Actiegroep Duits een mijlpaal: Het is vijf jaar geleden dat de
knaloranje BMW er voor het eerst op uit trok om op middelbare
scholen, ROC’s en hogescholen bij jongeren de interesse voor
Duitsland en de Duitse taal aan te wakkeren. Op deze feestelijke dag
gaat het Mach-mit-Mobil naar dezelfde school als tijdens het
allereerste bezoek in 2012: naar het Cals College in Nieuwegein. Wij
nodigen ook u van harte uit deel te nemen aan deze
vijfde verjaardag van het Mach-mit-Mobil
op maandag 20 februari 2017, van 9.45 tot 11.30 uur
in het Cals College,
Vreeswijksestraatweg 6-a, 3432 NA Nieuwegein.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst zal de bemanning van het Machmit-Mobil, bestaande uit twee taalassistenten van de Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) en EP-Nuffic, over hun
bezoeken aan Nederlandse scholen vertellen. Voor journalisten is het
mogelijk om mee te kijken bij het interactieve lesprogramma dat zij
die dag zullen verzorgen. Om het feest compleet te maken zal samen
met leerlingen van het Cals College een verjaardagstaart worden
aangesneden en een ludieke mannequin challenge worden gedaan.
Op deze momenten is het ook mogelijk om foto’s voor publicatie te
maken.
Ook zijn vertegenwoordigers aanwezig van de vijf organisaties die in
de Actiegroep Duits verenigd zijn om terug te blikken op de
afgelopen vijf jaar en vooruit te kijken naar de toekomst van het
schoolvak Duits in Nederland. Zij kunnen de aanwezige pers
eventueel ook te woord staan.
Graag vernemen wij van tevoren of u aanwezig kunt zijn en hopen u
maandag in Nieuwegein te zien!

Over de Actiegroep Duits
De Actiegroep Duits is een samenwerking tussen de Duitse
Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer
(DNHK), het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), het Goethe-Institut
Niederlande en EP-Nuffic. Met de publiciteitscampagne ‘Mach mit!’,
het lesprogramma van het Mach-mit-Mobil en de jaarlijkse Dag van
de Duitse Taal vestigen de organisaties de aandacht op het belang
van de Duitse taal voor het bedrijfsleven en de culturele relaties met
de oosterburen. De volgende actie van de Actiegroep Duits is de zesde
Dag van de Duitse Taal op donderdag 23 maart 2017.
Contact voor de pers: Duits-Nederlandse Handelskamer, Judith de
Bruijn, 070 3114 130.
www.machmit.nl
www.goethe.de/niederlande/mach-mit-mobil

