
 
 

 SpaceTube Festival 
Ontdek de ruimte met slechts een paar creatieve klikken 

  
Na de eerste editie in 2018, gaat Spacetube Festival dit jaar verder met het bewust maken 
van jongeren van 10 tot 17 jaar over het thema van de ruimte, via een wedstrijd door heel 
België. Met de steun van de Waalse en Brusselse regio's en het Copernicus Agentschap van 
de Europese Unie (die planetaire ontwikkelingen op de voet volgt via de "Sentinel" 
satellieten), biedt deze educatieve activiteit schoolgaande jongeren de gelegenheid om op 
een vermakende manier te leren.  
  
Hoe kun je hieraan deelnemen?  
 
1. Nadat je een hecht team met vrienden hebt gevormd en een relevante thema hebt 
gekozen, moet je je registreren op www.spacetube.eu.  
2. Nu kun je overstappen naar de uitvoering: maak een video van 2 tot 3 minuten met een 
smartphone over een thema dat verband houdt met de ruimte. Als je geen ervaring hebt met 
het maken van video's, worden korte cursussen aangeboden in Brussel (Muntpunt), in 
verschillende steden van Wallonië (l’Ecole numérique) en online (inclusief montage).  
3. Zodra de video klaar is, hoef je hem alleen maar online te zetten ! 
  
Geen wedstrijd zonder selectie 
  
De selectie van de beste videos zal enerzijds plaatsviden via online stemmen van 
internetgebruikers, en anderszijds via een expertenjury. De winnaars ontvangen prijzen, die 
tot de ruimte betrekking hebben, en door Thales Alenia Space, Airbus, 3M, het European 
Copernicus Agency, en vele anderen worden aangeboden. 
  
SpaceTube in Europa 
 
Het SpaceTube Festival speelt zich niet alleen binnen België af, met ondersteuning van 
ESERO België. Dit jaar neemt de wedstrijd ook plaats in Frankrijk, Nederland, Bulgarije en 
Estland. 
  



Het platform van de ruimtevaart experts  
 
De website voor jongeren is heel gemakkelijk te gebruiken, gratis toegankelijk, en verzamelt 
tijdens de registratiestap alleen het vereiste minimum informatie. Om studenten en leerlingen 
uit te nodigen om deel te nemen aan de wedstrijd, rekent de organisatie op de inzet van 
leraren. Kinderen jonger dan 13 jaar moeten zich inschrijven onder het overzicht van een 
volwassen referentiepersoon. 
 
Save the dates 
 

Van 1 september 2019 tot 30 maart 2020: opening van de competitie, 
inschrijvingen       van deelnemers en inleidende sessies in video voor 
beginners (in het muntpunt in Brussel en in verschillende steden in 
Vlaanderen). 
30 maart : Sluiting van de video-inzendingen  
Van 1tot 30 april 2020 selectie door internetgebruikers en de jury 
Proclamatie van de winnaars in juni 2020 
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