Sprekers en sponsoren gevraagd voor Titanentriomf!

Atheneum+ & Gymnasium
Docklandsweg 2

Het docenten-Titanenteam heeft weer een mooi plan om op 18 en 19 april aanstaande
een (light) editie te organiseren van de inmiddels traditionele en zeer gewaardeerde Titanenstrijd: de afgelopen jaren hét event voor alle klassen (1 t/m 5) van het Hyperion Lyceum.
Dit jaar staat de Titanentriomf in het teken van HET BESTE VAN AMSTERDAM. Dit keer
geen onderlinge strijd, maar een gezamenlijke, voor een goed doel. Onze eigen geweldige stad staat centraal, met al het moois dat zij te bieden heeft: cultuur, mode, sport,
business, markante personen en prachtige plekken. Langs al deze perspectieven op de
eigen stad wordt aar het hoogtepunt toegewerkt: welke klas slaagt erin het hoogste bedrag op te halen voor het doel?
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Compacter kost wat
Om de Titanentriomf dit jaar compacter te kunnen maken in tijd en om te voorkomen
dat leerlingen te veel bezig zijn met zich verplaatsen tussen locaties, is er een plan om
zoveel mogelijk sportieve activiteiten op één plek te laten plaatsvinden. Voorkeur heeft
het ‘Only Friends’ Sportpark naast de ring, alleen zijn hier extra kosten aan verbonden.
Naast de bijdrage uit het Hyperionfonds is de organisatie daarom op zoek naar aanvullende SPONSOREN om dit mogelijk te maken. Hierbij roepen we daarom alle ouders (b.v.
met een eigen bedrijf) op om zelf sponsor te zijn of er één te zoeken die bereid is om een
bedrag van € 250,- of hoger bij te dragen. Naast - vanzelfsprekend - enorme dankbaarheid en eer kan de organisatie als tegenprestatie een vermelding op de site, posters en
flyers in het vooruitzicht stellen. Ook zullen sponsoren als VIP worden uitgenodigd om
interessante onderdelen (b.v. lezingen) bij te wonen en krijgen ze na afloop de beschikking over een professionele, korte videocompilatie om de eigen maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen.
Tot-de-verbeelding-sprekers!
Naast de sportieve activiteiten zullen de leerlingen ook lezingen bijwonen van sprekers
die een aansprekend verhaal kunnen vertellen, op diverse gebieden. Er is vanuit school al
contact met een aantal prikkelende persoonlijkheden. Ook op dit vlak zijn echter de middelen beperkt en spreken we graag het brede netwerk van Hyperionouders aan: wie
heeft er bijzondere mensen (BN’ers/wetenschappers/influencers/sporters/royalty etc.)
in zijn/haar netwerk die in staat zijn om maximaal 100 kritische leerlingen minimaal 30
minuten lang ademloos te laten luisteren naar hun verhaal?
Ben je een sponsor of spreker of heb je er één in de aanbieding? Neem dan zo spoedig
mogelijk contact op met Carola van Herwijnen op 06-44047902, of mail z.s.m. naar oudervereniging@hyperionlyceum.nl.
Namens de oudervereniging en het Titanenteam,
Carola van Herwijnen

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

