
Informatiebrief nieuwe studenten vanuit Introcie 
Beste aankomende Media en cultuurstudent, 

Namens de Universiteit Utrecht willen wij jou van harte welkom heten bij de studie Media en cultuur! 

Wij van de introductiecommissie gaan ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk kennis maakt met je 

nieuwe opleiding, de universiteit, de stad Utrecht, studievereniging AKT en natuurlijk je nieuwe 

medestudenten. In deze brief vind je belangrijke informatie over de introductiedagen die aan het begin 

van het nieuwe schooljaar plaats zullen vinden. 

De introductiedagen zullen plaatsvinden op maandag 3 en dinsdag 4 september 2018. Op deze twee 

dagen staan een hoop leuke activiteiten gepland om goed aan je nieuwe studie te beginnen. Het 

officiële programmaboekje met daarin de planning krijg je maandagochtend. Hierin staat ook de 

informatie over dinsdag. Wat je voor nu moet weten: op maandagochtend word je verwacht om 9:30 

in het Louis Hartlooper Complex (Tolsteegbrug 1) en zullen we beginnen met het programma om 

10:00. Geen zorgen, we gaan niet hardlopen, het Louis Hartlooper Complex is een bioscoop. Het Louis 

Hartlooper Complex is goed te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf station Utrecht Vaartsche 

Rijn is het enkele minuten lopen en vanaf Utrecht Centraal stopt bus 2 recht voor het gebouw. De 

inloop is van 9:30 tot 10:00, maar zorg er alsnog voor dat je op tijd bent! Als je verdwaald bent of 

vertraging oploopt, kun je ons bereiken op de telefoonnummers 06-12625096 (Elle) en 06-38323930 

(Chiara). Twijfel niet om te bellen, wij zijn graag op de hoogte van eventuele problemen en helpen je 

daar graag mee! 

Op maandag zal de lunch door ons geregeld worden. Voor het avondeten is het belangrijk dat je geld 

meeneemt. Op dinsdag wordt er door ons geen eten verzorgd en is het de bedoeling dat je samen met 

je introductiegroepje zelf iets regelt voor avondeten. We beginnen dinsdag om 11:00, dus vergeet niet 

een eigen lunch mee te nemen! 

De verdere informatie houden we nog even geheim. Heb je nog vragen, zit je ergens mee of wil je 

graag even met ons kletsen, dan kun je altijd mailen naar introductiecommissie@akt-online.nl. 

Daarnaast is de introductiecommissie ook te vinden op Facebook. Ergens in de zomervakantie zullen 

we je via Facebook een vriendschapsverzoek sturen en uitnodigen om deel te nemen aan het 

evenement Introductiedagen Media en cultuur 2018. Op deze Facebookpagina staat alle belangrijke 

informatie die ook in deze brief staat. Daarnaast zullen we in dit evenement ook ons thema bekend 

maken en stellen we de mentoren aan je voor. Hou dus het evenement Introductiedagen Media en 

cultuur 2018 in de gaten voor allerlei extra leuke informatie! 

We wensen je voor nu een hele fijne zomervakantie en we zien je graag op 3 september. Wij hebben 

er heel veel zin in, jij ook? 

Liefs, 

De introductiecommissie a.k.a Introcie 2018, 

Iris, Michel, Anne-Florine, Elle en Chiara 
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