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Rijn IJssel laat technische en creatieve beroepen samenkomen

Voorbereidingen Dinnershows in volle gang
Meer dan 150 studenten van Rijn IJssel zijn druk bezig met de voorbereidingen
van een van de grootste shows van het jaar: de Dinnershows. Hierbij nodigen we
u van harte uit om een kijkje achter de schermen te komen nemen en in gesprek
te gaan met studenten over wat hen drijft. Ook kunt u aanwezig zijn bij de
Dinnershow zelf. De plaatsen daarvoor zijn beperkt, dus meldt u snel aan als u
hiervan gebruik wilt maken. In alle gevallen volstaat een mail naar docent
Terry Hendrix (t.hendrix@rijnijssel.nl). Met hem kunt u een afspraak maken
wanneer u een kijkje achter de schermen kunt nemen.
Drie werelden
Bij de Dinnershows van Rijn IJssel komen drie werelden samen: de wereld van techniek,
podiumkunsten en horeca. Terwijl bezoekers genieten van een tongstrelend diner dat door
studenten van onze Vakschool Wageningen wordt verzorgd, zetten studenten op het podium
een wervelend optreden neer en zorgen studenten achter de schermen voor licht, beeld,
geluid, decor en techniek.
Schijnwerpers
Docent Hendrix: “Bij een technisch beroep denken jongeren vaak aan een beroep als
bouwvakker, loodgieter of automonteur. Maar er is nog een heel scala aan technische
beroepen waar niet zo snel de gedachte naar uitgaat. Denk bijvoorbeeld aan een geluids- en
lichttechnicus of aan podium- en evenementenbouw, maar ook live-beeldtechniek is

tegenwoordig een niet weg te denken onderdeel. Met de Dinnershows zetten we niet alleen
de artiesten in de schijnwerpers, maar ook deze beroepen.”
Samenwerking bedrijfsleven
De Dinnershows vinden plaats in Bemmel, waar de technisch gerelateerde opleidingen Sound
en Vision gegeven worden. Bijkomstig voordeel van deze locatie is dat op 100 meter afstand
één van Europa’s grootste en toonaangevende verhuurbedrijven van licht, geluid en beeld
gevestigd is: Rentall. Rijn IJssel heeft al meer dan tien jaar een unieke samenwerking met
dit bedrijf. Hendrix: “De samenwerking met Rentall heeft als voordeel dat onze studenten
kennis kunnen maken met de nieuwste technieken waar Rentall gebruik van maakt.”
De Dinnershows worden voor de tweede keer in Bemmel georganiseerd. U kunt zich nog
opgeven voor de voorstellingen op 5, 6, 7 en 9 april. De shows beginnen om 18.00 uur
(inloop vanaf 17.30 uur).
Locatie: Rijn IJssel Sound & Vision, Nijverheidsstraat 67a, 6681 LN Bemmel.

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06 28 55 73 91,
k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 12.000
studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke,
beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of
verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel
heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

