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30 juni: festival Spijker op z’n Kop bij Vrijstaat Thialf in Arnhem

Studenten Rijn IJssel slaan de Spijker op z’n Kop
Heerlijk chillen, genieten van bandjes én spelletjes en knutselactiviteiten voor
kinderen: op vrijdag 30 juni staat Vrijstaat Thialf in Arnhem de hele middag en
avond op zijn kop met het festival Spijker op z’n Kop. Studenten van Rijn IJssel
organiseren dit zomerfeest in samenwerking met onder andere Vrijstaat Thialf en
Sportbedrijf Arnhem. Het festival start om 14.00 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk.
De studenten volgen de opleiding Evenementenorganisatie bij Rijn IJssel. Zij hebben net een
half jaar stage gelopen bij uiteenlopende bedrijven in de evenementenwereld en kunnen met
festival Spijker op z’n Kop in de praktijk laten zien wat ze allemaal in huis hebben.
Programma
In de middag kunnen kinderen spellen spelen, knutselen en is er een kinderdisco. Vanaf het
einde van de middag treden er bands op: (oud)studenten van Rijn IJssel, de Arnhemse band
V’ger Rocks, Rejected en afsluiter John Frost.
Meer informatie
Kijk op www.facebook.com/spijkeropznkop voor de laatste updates rondom het programma.
Festival Spijker op z’n Kop
30 juni, van 14.00 – 22.00 uur
Vrijstaat Thialf, Dullertstraat 33 Arnhem

Meer informatie:



Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als
échte vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met
bedrijven en instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een
diploma van Rijn IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te
gaan.

