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Beste lezer,
Safety tunes is al enkele maanden volop aan de gang. Verschillende leerlingengroepen uit BSO/TSO
geven het beste van zichzelf in creatieve projecten over heel Vlaanderen. In Kortrijk brachten ze al
rappend hun boodschap, in Kapellen kozen ze ervoor om een hele muur vol graffiti te spuiten zodat
niemand naast hun boodschap kon kijken. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. Verschillende
andere toffe projecten zijn in de laatste rechte lijn naar lanceren. Hou zeker onze Facebookpagina in
de gaten!
Wil jij met je klas ook deelnemen? Dit is je kans! 10 nieuwe groepen kunnen hun plekje nu
bemachtigen in de Safety Tunescampagne van volgend schooljaar. Stuur nu jouw idee op een
originele manier door en wie weet sta jij hier volgend jaar te blinken in de nieuwsbrief of zit je in het
vliegtuig richting Krakow om België te vertegenwoordigen in de Europese Safety Tuneswedstrijd.
Veel leesplezier!
Jouw Safety Tunes team.

OPROEP
Stuur vóór 30 juni 2016 jouw origineel creatief project door en
doe zelf mee met Safety Tunes in het schooljaar 2016-2017.
SAFETY TUNES is een nieuw vakoverschrijdend project rond
verkeersveiligheid voor jongeren tussen 15 en 24 jaar. Safety
Tunes-BE maakt deel uit van het Europees project European Road
Safety Tunes.
Nog steeds gebeuren er té veel ongevallen in het verkeer. Een groot
deel van de slachtoffers en veroorzakers zijn jongeren. Bij jongens
tussen 15 en 24 jaar is het verkeer zelfs de grootste doodsoorzaak.
Leerlingengroepen uit België, Polen, Hongarije, Nederland, Spanje,
Slovenië, Tsjechië en Oostenrijk gaan daarom de uitdaging aan om
hun leeftijdsgenoten te overtuigen van het belang van veilig gedrag in
het verkeer. Met een zelfgemaakt creatief product als basis lanceren
ze een eigen campagne voor hun l ‘peers’.
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Safety Tunes = enthousiaste leerlingen die creatief en zelfstandig
aan de slag gaan, vertrekkende vanuit hun eigen leefwereld en
hun ervaringen met en meningen over verkeersveiligheid.
Safety Tunes = een ruime bewustmaking rond een maatschappelijk
zeer relevant thema, door en voor jongeren.
Safety Tunes = veel potentieel om als school positieve aandacht
te krijgen door een schitterend en zichtbaar resultaat.
Safety Tunes = een spannende wedstrijd waarbij elk partnerland
er in 2017 1 leerlingengroep op uitstuurt om een campagne te
gaan verdedigen in Polen. De selectie in België gebeurt door een
professionele jury met o.a.. peter van het project Kürt Rogiers.
Safety Tunes = een unieke kans want slechts 10 leerlingengroepen
kunnen volgend schooljaar deelnemen en de inschrijvingen lopen
snel binnen …

HOE INSCHRIJVEN?
Stuur vóór 30 juni een mailtje met jullie motivatie om deel te nemen naar wim.billet@mobiel21.be
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PROJECTEN IN DE KIJKER
Like onze Facebookpagina van Safety Tunes
(https://www.facebook.com/safetytunesbe/?fref=nf) en volg
de lanceringen van de verschillende campagnes.
We lichten de eerste twee met plezier al voor je toe.

KAPSELS VOOR VERKEERSVEILIGHEID
IN TIELT

HIPPE MURAL DOOR ÉCHTE
GRAFITTI IN KAPELLEN
Leerlingen uit verschillende klassen van het Mater
Salvatorinstituut in Kapellen ontwierpen een tekening
voor een ‘mural’ en verzamelden centen om die
tekening door echte graffitikunstenaars om een grote
muur aan de school te zetten. Check out the making
of: https://www.youtube.com/watch?v=amKatTqyN7c

De dames van klas 6 haarzorg uit het Sint-Jozefsinstituut uit
Tielt creëerden verkeersveiligheidskapsels, verzamelden centen
om samen met professionele muzikanten een ferme verkeersveiligheidsrap in elkaar te boksen en hebben ondertussen ook geld
gevonden om nog een echte videoclip te maken! Hun rap en beelden
van de making-off vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZK

O3PbkZsIM&index=3&list=PLtJZrkS1oBbf8Un6ZAMnnlCHPUjcHD8j4

MEER
INFORMATIE?
http://www.mobiel21.be/nl/safety-tunes

Safety Tunes Belgium maakt deel uit van European Road Safety Tunes, mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. In België coördineert
Mobiel 21 het project en Cera is co-financierder.
De European Road Safety Tunes Nieuwsbrieven worden opgemaakt door het European Road Safety Tunes Consortium. Alle artikels worden
geschreven door de European Road Safety Tunes projectpartners. De verantwoordelijkheid voor alle inhoud en standpunten ligt bij de auteurs.
De Nieuwsbrieven vertegenwoordigen niet de standpunten van de Europese Gemeenschappen. Het project ‘European Road Safety Tunes’
wordt gecofinancierd door de Europese Commissie –Directoraat Generaal voor Mobiliteit en Transport en CERA.

https://www.facebook.com/
safetytunesbe/?fref=nf
Je kan ons ook altijd mailen of bellen:
wim.billet@mobiel21.be
ine.bosmans@mobiel21.be
016 31 77 01.

