
 

 

 



Groningen, 6 mei 2019  
 
PERSBERICHT 

Sfeer, serieuze zaken en stemmen! De drie hoofdingrediënten voor #thistimeimvoting op 

woensdag 22 mei, de avond voorafgaand aan de Europese verkiezingen, bij het Groninger 

Forum. 

Dat er gestemd kan worden in het Groninger Forum aan het Hereplein is nieuw! Precies om 

middernacht opent het gelegenheidsstembureau in het gebouw zodat fanatieke studenten en 

stadjers die met hun stempas en hun identiteitsbewijs naar het Hereplein komen, als eerste in 

Nederland hun stem voor het Europees Parlement kunnen uitbrengen. Bovendien is op vertoon 

van deze beide documenten de toegang tot #thistimeimvoting gratis. 

#thistimeimvoting is een feestelijk event over alles wat met de Europese verkiezingen te maken heeft. 

Debat, comedy, interviews, talks, pitches & muziek wisselen elkaar in hoog tempo af. Een greep uit 

het programma: Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw ontvouwt haar stemstrategie 

voor meer vrouwen in het Europees Parlement. De Amsterdamse vrienden Jochem Jordaan & Dylan 

Ahern, beter bekend als De Kiesmannen presenteren hun Grote Europese Verkiezingsshow en 

blikken vooruit op de verkiezingsuitslag. Bezoekers maken kennis met het nieuwe project Brüder van 

onze Nachtburgemeester Merlijn Poolman. De qEUizingo van Wilbert van der Kamp en onze eigen 

Levende Stemwijzer zorgen voor het nodige infotainment. Vlak voor twaalven zie je een reeks korte 

pitches van de deelnemende politieke partijen die je kunnen helpen een keuze te maken. 

Onderzoeker Jasper van den Berg van Stichting Nieuwe Helden doet een aantal inzichten uit de 

doeken die hij opdeed tijdens in Search of Democracy 3.0, een zoektocht naar de geschiedenis en 

toekomst van onze politiek, zodat we om twaalf uur 's nachts allemaal goed weten waarvoor we het 

allemaal doen.  

Om 00.00 uur stemmen dus! 

Na middernacht gaat het gewoon nog even door. Er kan gedanst worden op DJ Irie en de cabaretiers 

van Stranger Things Have Happened doen om 02.00 uur het licht uit.  

Deze waanzinnige avond wordt mede mogelijk gemaakt door:  

The Student Hotel Groningen, SPOTGroningen, OOGTV, VERS_FORUM, Here & Now, HSV, 

Gemeente Groningen 

 

LANGUAGE NO PROBLEM 

Woensdag 22 mei, 21.00 – 02.00 uur 
Groninger Forum, locatie Hereplein 73, Groningen 
Entree: € 5,- (normaal) / € 3,50 (CJP, Studenten, 65+) 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa aan het Hereplein en online via 
www.groningerforum.nl/thistimeimvoting 

Gratis naar het event? Op vertoon van je stempas (en je ID) krijg je aan de kassa aan het Hereplein 
een gratis ticket! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Groninger Forum  
Het Groninger Forum is een spectaculair gebouw dat achter de Grote Markt verrijst. Het wordt 
een ontmoetingsplaats voor nieuwsgierige mensen, vol exposities, films, (literaire) evenementen, 
talkshows, horeca en het nieuwe Nederlands Stripmuseum. Op de bovenste verdieping komt een 
skylounge met restaurant, een dakterras met openluchtbioscoop en een fantastisch uitzicht over 
de stad. Tot de opening eind 2019 zijn we actief op verschillende locaties: de bioscoop aan het 
Hereplein, de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat en in de bibliotheekloca ties Selwerd, 
Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, De Wijert, Hoogkerk, Haren en Ten Boer.  

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1RsMSglHOkjErApoCdKnCwmZkyNM69e97fCFvTL%2BfRD4rkBp%2FbBrxBZvGezFZkW1x5r87EFk2TMgd&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.thestudenthotel.com%2Fgroningen%2F&I=20190506133003.000002ad1a4a%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjZDAzNmRhNjEzNGNhMjlmOTNkMjBlMzsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=4dxhn_fpCLlMxxY8ALCYV6WTQb9peP1y4rpBbA5MgxQ
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GRONINGER FORUM 
Bibliotheek: Oude Boteringestraat 18 | 9712 GH Groningen 
Film + debat: Hereplein 73 | 9711 GD Groningen 
www.groningerforum.nl | @groningerforum | facebook.com/groningerforum 

  
Noot voor de redactie/niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannah Wink | Marketing & Communicatie | T 050 
368 36 74 |  M 06 21372771 | E: h.wink@groningerforum.nl 
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