PERSCONFERENTIE- CONFERENCE DE PRESSE
PRESSCONFERENCE
TERRA NOVA: DE ZOMER IS VLAKBIJ
Provincie Antwerpen
Antwerpen, 10.04.15
André Maes

Het wordt stilaan traditie: zomertijd wordt Terra
Novatijd. Om dit aan te kondigen organiseerde
provincie Antwerpen een persconferentie in
Studio Globo, een van de deelnemende
organisaties. In de Rolwagenstraat, in de
Antwerpse Zurenborgwijk, werd de pers
onthaald door de mensen van Studio Globo en
Inga Verhaert, bestendig afgevaardigde van de
provincie Antwerpen.
Terra Nova heeft zich gespecialiseerd in
verrassende, avontuurlijke en betaalbare
zomeractiviteiten dichtbij huis. Het volledige programma voor 2015 werd door Inga
Verhaert voorgesteld in een echte vliegtuigkajuit tijdens een virtuele vlucht van
Antwerpen naar Lima. Daarna konden de genodigden een bezoek brengen aan het
nagebouwd Peruaans dorp van Studio Globo. Deze organisatie is al jaren partner van
de Dienst Noord-Zuid van de provincie Antwerpen. Waar je normaal alleen in
schoolverband kunt deelnemen aan hun inleefateliers, gaan ze dit jaar voor het eerst
met Terra Nova gezinnen onderdompelen in Peru, mét een overnachting en Peruaans
eten. Dit laat zien dat Terra Nova een echt labo is voor experimentele activiteiten.
In deze 8ste editie serveert de provincie
Antwerpen 21 activiteiten op 16 verschillende
locaties met een mix van avontuur, familie,
culinair, cultuur, workshop of overnachten. Van
een inleefnacht in Peru, ezelcruise, bloemen
eten, spoorfietsen in groep, boompit kamperen
tot een picknick op verrassende locaties en op
expeditie met papa of mama. Studio Globo uit
Antwerpen, Mie Maan in Herselt en Kamp C in
Westerlo bieden voor het eerst een Terra Nova
event aan. Je kunt Terra Nova beleven tussen
30 mei en 30 september, ticketverkoop start 15
mei. Deze en nog veel meer activiteiten kun je ontdekken via: www.terranova2015.be
Praktisch
- Van 30 mei tot 30 september 2015
- Tickets: bestellen vanaf 15 mei
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