Storyline promotievideo AEGEE-Enschede 2021
1. Je kent het wel, de wekker gaat. Tijd voor een nieuwe dag. Nog snel ontbijten, lauwe bak
senseo, en op de fiets er weer tegenaan. Maar iedereen heeft een andere dag, de een slaapt
door z’n college heen, de ander begint vroeg met sporten en sommigen gaan volledig voor
hun studie. En dat is het mooie, iedereen doet wat die wil.

2. Het is allemaal onderdeel van een inspannend leven als student. Maar naast het studeren is
er natuurlijk veel meer. Na inspanning hoort namelijk ontspanning. Een borrel, wat eten of
een gezellig avondje weg met vrienden. Ook hier voor ieder wat wils.

3. Maar voor de student in Enschede is ontspanning is meer dan alleen achterover leunen. Je
onderneemt actie en ontwikkelt jezelf. Je gaat gezellig karten, loopt een batavierenrace of
doet een potje beerpong.

4. Toch speelt voor velen de studententijd zich af binnen de veilige comfortzone van Enschede,
maar gaat het niet juist om dat je uit die comfortzone stapt? Je bent grensverleggend, leert
nieuwe dingen, zoekt je grenzen op en ontwikkelt jezelf. Je pakt een commissie op, bezoekt
andere steden of wordt zélfs actief op internationaal niveau. De mogelijkheden zijn
eindeloos.

5. Maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Avontuurlijke, grensverleggende studenten zijn er
voor elkaar. Zijn er met elkaar. Bij AEGEE.
4/5 korte filmpjes (reels) die ook op Instagram/Tiktok kunnen. Deze kunnen apart van elkaar bekeken
worden, maar in chronologische volgorde is het een langer filmpje. Eventueel willen we, als daar plek
en tijd voor is, een extra video maken per stukje waarin we de personen beter leren kennen en
interviewen over hun tijd bij AEGEE.

Vragen
Welke beelden zie jij voor je als jij naar
Stuk 1 kijkt?
Stuk 2?
Stuk 3?
Stuk 4?
Stuk 5?

Vind je dat bepaalde onderwerpen nog niet (genoeg) belicht worden? Welke, en hoe zouden we dit
kunnen oplossen?
Welke suggesties heb je in het algemeen?

