Radiohuis – Leuven - 8 februari 2020
Er is veel te zien, te horen, te doen, te
lachen… op de tentoonstelling R100+ in het
Radiohuis in Leuven. We vinden er een
radiostudio uit 1938, schatten van artiesten,
unieke opnames, een luisterspelstudio,
reportagemateriaal, oude en gloednieuwe
radiotoestellen. Op R100+ beleef je de
evolutie van de allereerste radio-uitzending
in 1914 tot een eind in de toekomst. DAB+,
FM, internetradio, radio-apps… het wordt allemaal een stuk duidelijker.
R100+ zit ook vol verbazende verhalen over de radio en de media. Onze gids
vertelt ze graag tijdens een rondleiding doorheen de expo. De verhalen van toen
geven ook inzicht in de media van nu! En voor je het weet, ben je zelf de ster van
de show in de radiostudio.
Na de gidsbeurt voorzien we aansluitend extra
tijd om op eigen tempo het interactieve deel van
de tentoonstelling verder te ontdekken.
Rond 17u15 sluiten we het officiële gedeelte van
de activiteit samen af met een aperitief naar
keuze in het Leffe-café vlakbij.
Wie ondertussen ook honger gekregen heeft van
al dat radiogebeuren, kan aansluitend genieten van een lekker avondmaal.

Planning van de dag
Officieel programma:
13.45u
Aankomst aan het Radiohuis
14.00u
Geleid bezoek aan expo R100+ en depot
16.00u
Vrij bezoek aan het interactieve deel van de expo
17.15u
Apéritief in het Leffe-café
Vrijblijvend aanvullend programma:
18.00u
Avondmaal in het Leffe-café

Hoe spreken we af ?
Zaterdag 8 februari 2020 om 13u45 - Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven

Wat gaat me dit kosten ?
Inkom Radiohuis met rondleiding: leden € 6 / niet-leden € 8
Leffe-café (facultatief) - keuze uit:
- Stoofvlees met frietjes (€ 20,30)
- Gegrilde zalm met frietjes of kroketjes* (€ 19,90)
- Salade Niçoise (€ 15,30)
- Huisbereide vegetarische lasagne (€ 13,20)
- Spaghetti (klein € 10,90 / groot € 12,90)
*saus naar keuze (+ € 2,00): béarnaise, choron, hollandaise, mousseline, blackwell,
graanmosterd, dille, garnalensaus, saffraansaus

Hoe schrijf ik in ?
1. Schrijf het door jou te betalen bedrag over op rekening van Soltero BE 65 3631
1331 1396 met vermelding van ACT/Radiohuis/resto: ja of nee/GSM-nummer.
2. Stuur een mailtje met de keuze van jouw menu naar solterobe@gmail.com
De uiterste inschrijvingsdatum voor deze activiteit is 23 januari 2020.
Belangrijk : bij annulatie na de uiterste inschrijvingsdatum wordt enkel het
recupereerbare inschrijvingsgeld na aftrek van reeds gemaakte kosten
terugbetaald.

Hoe geraak ik in Leuven ?
Met de auto: betalend parkeren
- Parkeergarage Indigo, JP Minckelersstraat 35, 3000 Leuven (750 m wandelen)
- In de omliggende straten
Met de trein: Station Leuven ligt op 1,1 km.
- Je wandelt over de Bondgenotenlaan tot aan de Sint-Pieterskerk. Daar sla je
links af, de Boekhandelstraat in.

Bijkomende info
Solterobe@gmail.com

