
Into
the
future

Into the future: het enige
festival dat gaat over jou! 

Into the future is een uniek, eenmalig festival dat 

van 6 t/m 9 februari 2020 dwars door Nijmegen 

trekt. 75 uur lang mixen we non-stop entertain-

ment met inhoud en betrekken zo jongeren van 

16 t/m 25 jaar bij de vraag waarom vrijheid nooit

vanzelfsprekend is. En dan hebben we het over 

alle vrijheden: jouw vrije keuze van studie, werk, 

kleding, vrienden, woonplaats, seksuele voorkeur, 

reizen en je mening geven.

Join the club en bepaal mee

De basis van Into the future is bepaald: 75 uur lang is er 

muziek, dance, debat, film, religie, sport en lezingen in 

het centrum van Nijmegen en al die tijd is stadseiland 

Veur-Lent het festivalhart waar een vrijheidsvuur 

brandend wordt gehouden door wisselende vuur-

meesters. Maar welke vlogger wil jij eindelijk ontmoeten? 

Welke DJ komt draaien en waar is dat bijzondere feestje? 

Wie geeft er een sportclinic? Welk event ontbreekt nog 

in het programma? 

Dat bepaalt het jongerenpanel!

Into the future @ Doornroosje
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Wat ga je doen?:

• Als onderdeel van het jongerenpanel bepaal 

 jij mede wat Into the future precies is. Je geeft 

 feedback en aanvullingen op programma’s, 

 artiesten, locaties en de campagne;

• je bent aanwezig op beide avondbijeenkomsten, 

 op maandag 4 en maandag 18 november van 

 17.30-21.00 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst 

 geven jullie feedback en aanvullingen op het 

 concept-programma. De tweede avond 

 bespreken we het vernieuwde programma.;

• je wordt wekelijks op de hoogte gehouden van 

 plannen en je geeft regelmatig feedback per 

 mail of app.

What’s in it for you?

Als je bij beide meetings aanwezig bent en input levert 

per mail/app dan krijg je het volgende

• Je doet festivalervaring op. Je werkt mee aan een 

 nieuw event en krijgt een kijkje achter de schermen bij 

 een festivalorganisatie;

• je bepaalt mede het programma van Into the future;

• gratis entree tot alle activiteiten van Into the future;

• € 50 vergoeding én reiskostenvergoeding;

• doorgroeimogelijkheden zoals stage of betaald werk

 in de productie, programmering, marketing of als host 

 tijdens het event zelf. 

Pak die kans!

Meld je aan via deze link (tot uiterlijk 30 oktober): 

Vragen?

Stel ze gerust aan Ellis Moesker:

ellis@deschoenfabriek.nl, 0657156496 

Into De Fik - 75 uur lang hot spot van Into the Future

https://www.survio.com/survey/d/G4M7S9K4P4L5X5W3V
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