
Dinsdag 15 januari 2019,
17.00 – 19.30 uur

filmpremière
Waarom Pools leren
in Nederland 
een goed idee is!
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Graag nodigen wij u hierbij uit voor de
première van onze nieuwe korte film:

Waarom Pools leren in Nederland
een goed idee is!

Op 15 januari in de Doelenzaal van de
Universiteit van Amsterdam.
Na afloop is er een paneldiscussie met een
aantal sprekers uit de film.
Nederland wordt steeds meertaliger. In deze
film vertellen prominente Nederlanders
hoe de Poolse taal je leven kan verrijken.
Thema’s als: meer kansen op de arbeids-
markt als je de taal spreekt, zowel in Polen
als in Nederland, komen aan bod. Ook de
Poolse literatuur en Polen als vakantieland
worden besproken. Nederland investeert al
jaren miljarden euro’s in Polen en er komen
steeds meer Poolse bedrijven en mensen
naar Nederland. Al sinds de 12e eeuw is er
een hechte band en gedeelde geschiedenis
tussen Nederland en Polen. Met de film
willen we een grotere bekendheid geven
aan de Poolse taal in Nederland en beide
landen nog dichter bij elkaar brengen.
Deze filmpremière en discussie wordt
 georganiseerd door de Stichting Pools
Centrum voor Onderwijs en Cultuur

Lokomotywa. Onze stichting ondersteunt
al 7 jaar meer talige kinderen vanuit de
gedachte dat een meertalige opvoeding het
leven in een moderne wereld verrijkt. De
opleiding Russische en Slavische Studies
aan de Universiteit van Amsterdam onder-
steunt ons idee en stelt de Doelenzaal ter
beschikking voor dit evenement. Na afloop is
er een borrel met Poolse hapjes en drankjes.
We hopen van harte dat u komt.

Programma
17.00–17.15 uur: inloop
17.15–17.30 uur: filmpremière
17.30–18.30 uur: paneldiscussie met

vragen uit de zaal
18.30–19.30 uur: borrel en napraten

Datum
Dinsdag 15 januari 2019, 17.00 – 19.30 uur

Locatie
Universiteit van Amsterdam, Doelenzaal,
Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Aanmelden
Graag vernemen we uw komst per email.
voorzitter@lokomotywa.nl




