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Medialogy, landelijk studentensymposium over Media & ICT 

Op 8 oktober 2008 organiseert Stichting Nationaal Informatica Congres (SNiC) het landelijke 

symposium Medialogy, over Media & ICT. Met sprekers van de Publieke Omroep, universiteiten en 

uit het bedrijfsleven belooft het een interessante dag te worden. Het symposium zal plaatsvinden 

in het Rembrandt Theater te Utrecht, en is toegankelijk voor studenten uit het hele land. 

  

Erik Huizer, voormalig directeur van het Nederlands Omroep Bedrijf, zal de dag openen met een 

keynote lezing. Vervolgens zullen er lezingen plaatsvinden in twee tracks: business/content en 

technisch. Er zijn onder andere lezingen over Uitzending Gemist, Tribler, tunin.fm, digital asset 

management en CyberNOS. Daarnaast kunnen er workshops gevolgd worden. 

  

All-inclusive 

De geheel verzorgde dag kost voor studenten slechts 15 euro  inclusief lunch, diner, borrel, 

busvervoer van/naar Utrecht en natuurlijk alle interessante lezingen. Inschrijven kan vanaf 8 

augustus via de website: http://www.medialogy.nl/. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden zich via de 

website aanmelden voor de Medialogy nieuwsbrief. Snelle inschrijvers maken kans op een iPod 

Shuffle. 

  

SymposiumGemist.nl 

Op dit moment worden door het hele land ‘Symposium Gemist’ teaser-posters verspreid, om student 

alvast te attenderen op het aanstaande symposium. Met de impliciete verwijzing naar Uitzending 

gemist op deze teasers wordt geprobeerd om alvast een voorproefje van de lezingen en een beeld 

van het onderwerp te geven. 

 

Organisatie 

Het symposium wordt georganiseerd door vijf studenten Informatica en 

Bedrijfsinformatietechnologie van de Universiteit Twente vanuit Stichting Nationaal Informatica 

Congres. Deze stichting wordt bestuurd door acht studieverenigingen voor Informatica, die de 

landelijke dekking van het evenement garanderen. Tevens hebben alle rectoren magnifici van de 

bijbehorende universiteiten plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling. 

  

Einde bericht 

 
  

Noot voor de pers: 

 

Profielschets SNiC: 

Stichting Nationaal Informatica Congres organiseert jaarlijks een landelijk informatica congres voor 

studenten die Informatica of een aanverwante studie volgen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 

studieverenigingen voor informatica, behorende bij de volgende universiteiten: Radboud Universiteit 

Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van 

Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht. De rectoren magnifici van 

deze universiteiten hebben allen plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling. In 2007 

organiseerde SNiC het symposium Sensami over ambient intelligence en in 2005 organiseerde de 

stichting het symposium Digitainment over digital entertainment. Dit jaar organiseert een commissie 

uit Enschede het symposium Medialogy over media & ICT. 

 



Contactpersoon voor de pers: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de organiserende commissie: 

Mark Steunenberg, secretaris symposium Medialogy 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

T: 06 – 11510531 

E: secretaris@snic.nl 

I: http://www.snic.nl 


