
De Kiesmannen       Jongerenorganisaties       Rogier Elshout        DJ One Trick  Pony  Debat                                 Duits Karaoke

Festival voor de Europese 
Verkiez ingen

20:30 - Plenair programma 21:30 - Experience 22:15 - uitslag 

- De Kiesmannen
Spelen een gedeelte uit hun prikkelende 
verkiezingsshow. Spoken word, muziek, 
cabaret en een paar quizjes tussendoor. 
Maar ook politiek, verkiezingen en 
partijprogramma's.

- De voorbeschouwing
Discussie over waar de verkiezingen 
over moeten gaan. En: Hoe krijg je 
jongeren naar de stembus? Met 
jongerenvertegenwoordigers & de zaal.

- Pitches
Kandidaten mogen een pitch doen voor 
een idee om jongeren naar de stembus 
te krijgen.

Doe waar je zin in hebt:

- Vluchtelingen escape 
room
- Duits Karaoke
- Projecten marktplaats
- PJO debat o.l.v Max en 
Veerle
- Europa Bios

Bekendmaking winnaar

- Dj One Trick Pony 
Laat je dansen op de beste 
nummers uit de EU. Van de 
Macarena naar Dragostea Din Tei 
naar Lordsy

- Duits Karaoke: 
Hoe goed kun jij hitjes in het Duits 
nasynchroniseren?

Over een half jaar zijn de Europese Verkiezingen. Vorige 
keer kwamen maar heel weinig jongeren stemmen. Gelukkig 
staan een heleboel jongeren en organisaties te trappelen om 
jongeren naar de stembus te krijgen. Voor een bepaalde 
partij, hun ideaal of gewoon omdat ze willen dat de stem 
van jongeren gehoord wordt.

Daarom een avond vol debat, inspiratie, ontmoeten van 
andere jongeren(organisaties), Duits Karaoke en muziek. Met 
tips hoe je een project aanpakt, wat werkt en een prijs voor 
het beste idee. Welk verhaal ga jij vertellen dat jongeren 
naar de stembus krijgt?

Bestel je gratis tickets

Do 29 november | 20u | Tivoli-Vredenburg

Dit is een programma van Lianne Concepts in opdracht van het Liaisonbureau van het Europees 
Parlement in Nederland. Met medewerking van de jongerenvertegnwoordigers Europese Zaken, een 
project van NJR.
Meer weten: info@lianneconcepts.nl

Klik hier voor tickets

Ben jij

Europa
de 

Baas?!

Pitch je plan en win 

Als jij met het beste idee 
komt om first-time voters 
en andere jongeren naar 
de stembus te trekken 
win je een leuke prijs én 
ondersteuning (advies & 
faciliteiten). 

Wil ik winnen

https://www.eventbrite.com/e/festival-europa-de-baas-tickets-51473586884
https://www.eventbrite.com/e/festival-europa-de-baas-tickets-51473586884
https://www.eventbrite.com/e/festival-europa-de-baas-tickets-51473586884
http://www.rogierelshout.eu/pitchen/
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