Round-trip Prolight + Sound in Frankfurt 6 april
en
oproep tech-tipgever voor Zichtlijnen

Word jij tech-tipgever voor Zichtlijnen?
Ken jij handige apps of digitale tools voor in de podiumtechniek en vind je het leuk om dat te delen? Dan
zoekt Zichtlijnen jou! Elke editie signaleren wij in de rubriek Multimedia namelijk zo’n app of tool. Omdat
we er enthousiast over zijn – omdat ie nieuw is of zelf ontwikkeld bijvoorbeeld – of omdat we in een
standaardapp een verdraaid handige functie hebben ontdekt die we onze lezers simpelweg niet willen
onthouden.
Maar daarvoor hebben we wél input nodig! Hou jij ervan om apps uit te proberen en wil jij ons – af en toe
of elke twee maanden – tippen? Dan komen wij graag met jou in contact. Goeie tipgevers kunnen wij een
kleine vergoeding bieden per app-signalering.
We zoeken iemand (of meerdere mensen) die ons wil tippen over mogelijke apps of tools en die ons in
eigen woorden uit kan leggen wat er aan die app of tool nou zo handig, tof of briljant is. Je hoeft geen
complete signalering te schrijven (al mag dat uiteraard wel!); dat kunnen wij doen op basis van jouw
input.
Interesse? Neem snel contact op met Inge Fraters, hoofdredacteur van Zichtlijnen, op
hoofdredactie@zichtlijnen.nl.

Round-trip Prolight + Sound Frankfurt
Op donderdag 6 april organiseert de VPT voor haar Young Professional- en studentleden een round-trip
naar Prolight + Sound in Frankfurt.
Klik hier voor info over de beurs.
Vertrek: 6 april 06:00 uur uit Utrecht
Terug: 6 april rond 23:00 uur in Utrecht
Bijdrage: € 20,- per persoon, inclusief toegang tot de beurs.
Er is beperkt plaats! Reageer vóór 27 maart op secretariaat@vpt.nl.
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