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Gastspreker Niel Van Herck aka @Tjoolaard op dinsdag 7 mei 2019

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de lessen vrije ruimte zullen de leerlingen van Digital Nomads, Spaanse taal en
cultuur, Italiaanse taal en cultuur, fotografie en toerisme, een voordracht van Niel Van Herck
bijwonen.
Niel studeerde journalistiek en is een gevestigde waarde als copywriter en digitaal strateeg. Hij
werkt onder meer voor "Supermachine", een creatief agentschap dat bekendstaat voor
reclamecampagnes voor diverse grote bedrijven, steden etc. De campagne #10YEARSSPORZA is
daar een voorbeeld van. Daarnaast werkt Niel voor Toerisme Vlaanderen en als lesgever op de
Arteveldehogeschool.
Niel is vooral een vermaard reisblogger. Zijn alter ego ‘Tjoolaard’ heeft al verschillende
internationale prijzen gewonnen. Tjoolaard laat zich niet in een notendop beschrijven. Neem daarom
zeker een kijkje op zijn website www.tjoolaard.be en geniet van een ludiek geschreven reisblog vol
verhalen en tips.
Niel staat eigenlijk nog voor veel meer. Via zijn linkedin-account (www.linkedin.com/in/nielvanherck)
kan je de nodige digitale informatie verkrijgen van een dertiger die zich soms een troubadour voelt,
van plek naar plek trekt en op zoek gaat naar nieuwe verhalen. Het is een impulsjunkie,
aangetrokken door nieuwe ervaringen, nieuwe prikkels, verandering en input. Leer hem
Colombusgewijs kennen tijdens een voordracht over veel en nog meer.
Praktisch: de voordracht zal doorgaan van 13.50 tot 15.30 uur in de Poly 2 campus Bauwensplein
op dinsdag 7 mei 2019. De kostprijs van €5 wordt verrekend via het voorschot. We vragen je wel om
10 minuutjes vroeger aanwezig te zijn dusdanig dat we tijdig kunnen beginnen.
Wij hopen dat deze activiteit een aangename en leerrijke ervaring zal zijn.
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