We sturen je deze mail omdat je interesse hebt in de groene werelden en er belang bij
hebt dat zo veel mogelijk jongeren voor een groene toekomst kiezen.
We hebben iets leuks voor je! Het Praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving van CIV
Groen gaat zes inspirerende talkshows maken: 'Praat groen met me'. Komende donderdag
17 juni om 13.00 uur wordt de eerste uitgezonden over het levende gebouw, de Trudo
toren in Eindhoven.

Wil je ons helpen hier zo veel mogelijk mensen naar te laten kijken?
Alle talkshows gaan over aansprekende groene projecten en werkomgevingen. Gekoppeld
aan landelijke thema’s: innovatieve toepassingen van groen en wat deze kunnen
bijdragen aan bijvoorbeeld klimaatbeheersing, biodiversiteit en andere transities in het
groene domein. We maken aansprekende filmpjes en hebben gesprekken met experts uit
het vak. 'Praat groen met me' wordt gepresenteerd door Laura Roebroeck. Voor de inhoud
en vormgeving wordt gebruik gemaakt van concept van de Groene Werelden.

Doelgroep
De talkshows, en de filmpjes die hierin worden getoond, zijn in eerste instantie bedoeld
als lesmateriaal voor het groene mbo. Maar ook zijn de talkshows en de losse filmpjes
heel goed te gebruiken als wervingsmateriaal voor nieuwe studenten. Een breed publiek
van vmbo leerlingen tot mogelijke zij-instromers. Eigenlijk voor iedereen die
geïnteresseerd is in groen en wil zien en ervaren welke nieuwe innovaties er zijn en hoe
mooi het vak is.

#praatgroen
Via projectleiders van het CIV Groen kijken er donderdag de 17e in ieder geval een aantal
schoolklassen per mbo-onderwijsinstelling (mocht je willen weten wie de projectleider is
bij jullie, laat het me even weten), maar we willen natuurlijk graag zo veel mogelijk
kijkers. Iedereen kan zich aanmelden op deze pagina en ontvangt dan donderdagmorgen
de link naar de uitzending. De uitzending is daarna terug te kijken op het Youtube kanaal
van Groenpact, we zullen jullie deze ook toesturen.
Vanaf vandaag zijn er daarom een aantal promo/teaserclipjes beschikbaar. Zouden jullie
deze ook willen delen via jullie (social) mediakanalen?
>> Download alle promoclips
>> Download ons publicatieschema en teksten die je kunt gebruiken
Gebruik zo veel mogelijk de #praatgroen. Studenten kunnen ook vragen stellen
met #praatgroen, en dan nemen we die mee in de show.

Ik besef dat het redelijk kort dag is allemaal en we hadden jullie graag eerder
geïnformeerd. Maar ik hoop dat we een vliegende start kunnen maken en
dat #praatgroen uitgroeit tot een veelgebruikte #, die staat voor: groene innovatie,
groen = de toekomst, groen onderwijs en een sector waar iedereen wel wil werken en
leren!
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag!
Hartelijke groet,
Mirjam Kuggeleijn, communicatieadviseur CIV Groen

Meld je aan voor de talkshow

