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“Een wandeling in het Oosterpark doet wonderen. 
Tien minuutjes en je hoofd is weer leeg. Elke 
avond kregen we pas bij het diner te horen wat 
we de volgende dag gingen doen. Nog niet een 
keer viel het tegen. Elke ‘les’ was interessant, 
hoe cheesy dat ook klinkt.” 
Hanneke, Ingrid, Tamara, Barbara en Roger, deelnemers Expeditie Bladenmaken 2007

Ben je schrijvend redacteur, zit je niet langer dan twee jaar in het 
vak en heb je talent en ambitie? Meld je dan aan voor de vierde 
editie van de Expeditie Bladenmaken. Deze bijzondere week 
biedt dagelijks nieuwe, bijzondere ervaringen. Centraal staan het 
aanscherpen en verbreden van je journalistieke vaardigheden, 
het stimuleren van je creativiteit en het delen van je kennis en 
ervaring met kopstukken uit het vak.  

GEZOCHT: JONG AANSTORMEND 
REDACTIONEEL TALENT

De Expeditie Bladenmaken is een initiatief van de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP), waarin de NVJ en de Groep Publiekstijdschriften van het NUV zijn vertegenwoordigd. 

Schrijf je gratis in! 
De Expeditie Bladenmaken duurt vijf aaneengesloten dagen van 
maandag 1 tot en met vrijdag 5 september 2008, waarbij je overnacht in 
een hotel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De inschrijving 
staat open voor schrijvende redacteuren, die in vaste dienst of als 
freelancer werkzaam zijn voor publieks- en opinietijdschriften, 
omroepbladen of sponsored magazines. Je hebt maximaal twee jaar 
werkervaring en vervult geen chef-functie. 
Belangstellenden kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij de NVJ 
via nvjacademy@nvj.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch contact 
opnemen met Yvonne Dankfort van de NVJ: 020 67 66 771. 
De inschrijving sluit maandag 30 juni 2008. 

Selectie 
De selectie van de deelnemers 
geschiedt door de Commissie 
Onderwijsfonds Publiekstijdschrift en. 
Begin augustus 2008 ontvang je be-
richt of je tot de gelukkige deelnemers 
behoort.

Geboden: een onvergetelijke vijfdaagse Expeditie Bladenmaken 
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