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Huisstijl

HUMAN huisstijl
Waarom een HUMAN huisstijl?
HUMAN is een sterk merk en dat tonen we graag. Niet alleen door mooie programma’s te maken, maar ook
door te laten zien wie we zijn. Met een herkenbare huisstijl presenteert HUMAN zich eenduidig aan het
publiek.
Deze huisstijl wordt toegepast op alle communicatieuitingen van HUMAN, alsook in de vormgeving van de
programma’s van HUMAN.
In deze huisstijlgids vind je voorbeelden van de huisstijl en alle elementen om de huisstijl zelf toe te passen
zoals het logo, de kleuren en de titelbalken.
De eindredacteur en de producent zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de huisstijl in het
programma of project. De eindredacteur overlegt met de afdeling publiek en marketing over de toepassing
van de huisstijl.
Heb je vragen, neem dan contact op met de afdeling Publiek en Marketing van HUMAN via
huisstijl@human.nl.
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Logo
Het logo van HUMAN ontstaat door het schrijven van HVM N in plaats van HUMAN. Het is een referentie naar
de oorsprong van ons schrift, het Latijnse alfabet. We schrijven in het logo de ‘U’ als een ‘V’ en de ‘A’ als de ‘ ’,
de Griekse letter lambda. Dit is ook een referentie naar de klassieke oudheid als fundament van ons denken.
Deze manier van schrijven is alleen bedoeld voor het logo. De schrijfwijze van programmatitels ed. is te
vinden in de HUMAN schrijfwijzer.
Het logo is aan de boven en onderkant voorzien van een lijnenspel. Het begint en eindigt altijd met een rode
lijn. Dit geld ook voor andere communicatie onderdelen. Hier worden belangrijke boodschappen ingesloten
met een rode lijn boven en onder.
Tevens zijn er ook 2 ‘speech bubble’ logo’s ontwikkeld, waarin later eventueel een slogan kan worden
toegevoegd. Voorbeelden daarvan volgen zodra dit gebeurt.

HUMAN logo’s

Download
de logo’s
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HUMAN logo + hoofdslogan

HUMAN logo screenbug
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Schrijfwijzer HUMAN
Het is belangrijk dat we een consequente schrijfwijze handhaven in alle uitingen op onze website,
social media, in nieuwsbrieven, persberichten en in print.
In de schrijfwijzer staan alle afspraken op een rijtje. Over leestekens, accenten, afkortingen, bronvermelding
en alles wat je verder moet weten.

Ga naar de
schrijfwijzer
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Kleurgebruik
Hoofdkleur
De huisstijl van HUMAN is veelkleurig. Er zijn zes hoofdkleuren en acht subkleuren. Van de zes hoofdkleuren
zijn oranje, de kleur van het humanisme, en blauwgroen, het meest dominant.

De veelkleurigheid van de huisstijl van HUMAN laten we terugkomen in alle communicatie-uitingen. Vormgeving
van deze uitingen maken altijd een dynamische combinatie van meerdere kleuren waarbinnen minimaal een
(1) hoofdkleur dominant is. Subkleuren mogen alleen secundair worden gebruikt.

Het uitgangspunt bij de HUMAN-huisstijl is helderheid. We willen dat HUMAN een frisse uitstraling heeft.
Het is daarom belangrijk dat we heldere kleuren gebruiken en geen verloop (gradiënt) toevoegen.

Logo (hoofd)kleuren - CMYK & RGB

Logo (sub)kleuren - CMYK & RGB

CMYK: 0/70/90/0

CMYK: 5/100//0

CMYK: 15/100/100/10

RGB:

255/110/41

RGB:

RGB:

PMS:

PANTONE ORANGE 021

CMYK: 62/0/18/6
RGB: 0/176/191
PMS: 631
CMYK: 0/20/100/0
RGB: 255/199/0
CMYK: 0/0/45/0
RGB: 255/145/255

255/5/140

190/31/36

CMYK: 40/90/80/65
RGB: 76/18/19

CMYK: 50/80/0/0
RGB: 143/83/161

CMYK: 20/60/100/10
RGB: 187/112/39

CMYK: 100/40/0/0
RGB: 0/125/197

CMYK: 40/65/100/40
RGB: 110/71/27

CMYK: 100/0/100/0
RGB: 0/166/81

CMYK: 0/100/100/100
RGB: 255/0/0
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
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Gebruik gekleurde balk
Bij het gebruik van een smalle kleurbalk geen wit
links, maar aflopend gebruiken.
Breedte van de balk dan twee keer zo groot als
de marges link en rechts van het tekst blok rechts
ervan.
Bij gebruik: human.nl/wordvriend
Rechts uitlijnen, ook hier een rode streep onder
als afsluiter.

human.nl/wordvriend

1 x de marge
2 x de
marge

marges gelijk

Bij het gebruik van een brede kleurbalk
wel wit links, niet aflopend gebruiken.
Breedte van de marge is gelijk aan de
marges van tekstblok tot aan de kleurbalk,
links en rechts.

Word vriend van
HUMAN en voorkom
dat programma’s
zoals Schuldig, Het
Filosofisch Kwintet en
De Vloer op verdwijnen.
Met 50 duizend vrienden
blijft Human als publieke
omroep bestaan.
human.nl/wordvriend

Kleuren kunnen wisselen
volgens het kleurenpalet.
Er moet altijd minimaal een
(1) hoofdkleur dominant
aanwezig zijn in de
combinatie van kleuren.
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Lettertypes

Download
de fonts

Het lettertype van HUMAN is Bureau Grot Book en Light. De keuze voor één van de
twee varianten van het lettertype is afhankelijk van de situatie.

1. Bureau Grot Book
> W
 e gebruiken dit lettertype voor namen, koppen, programmatitels en korte teksten,
ondertitels in artikelen en persberichten, hashtags en urls (nooit langer dan 140 tekens).

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.!@#$%^&*()_+~1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.!@#$%^&*()_+~ 1234567890

2. Bureau Grot Light
> D
 eze letter is iets dunner en wordt vooral gebruikt voor lopende teksten.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.!@#$%^&*()_+~1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.!@#$%^&*()_+~ 1234567890
Shadows, softe borders, onnodige tierelantijnen, transparanten of 3d-elementen zijn niet toegestaan.
We gebruiken heldere kleuren, er wordt geen verloop (gradiënt) toegepast.

Programmatitels of andere teksten worden in geen geval volledig in kapitalen
geschreven.

Let op:
Nieuwe benamingen fontstyles
Bureau Grot. Graag opnieuw
downloaden en eventueel oude
lettertypes van computer
verwijderen. Bureau Grot Book
(voor koppen) Bureau Grot Light
(voor lopende tekst)

√ Lettertypes
√ Lettertypes
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Programmavormgeving

Richtlijnen
In de vormgeving van de programma’s van HUMAN dient de huisstijl van HUMAN terug te komen. HUMAN
maakt onderscheid tussen drie types programma’s, met bijbehorende richtlijnen voor de vormgeving.
Het type programma’s varieert in de mate van het belang van artistieke vrijheid door de auteur/maker.

1. Formats HUMAN
Zoals Medialogica, De Publieke Tribune, De Vloer op, De Staat van het Klimaat
Hiervoor geldt dat de programmavormgeving altijd volledig moet worden gemaakt volgens de huisstijl van
HUMAN, zie verderop in deze huisstijlgids. Hier zijn heldere richtlijnen (qua lettertype, kleur en vorm)
omschreven voor de leader, titels en aftiteling.
De Publieke Tribune

Het Filosofisch Kwintet

Dus ik volg
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2. Documentaireseries
Zoals In De Leeuwenhoek, Schuldig, Thuis op Zuid
Hiervoor geldt dat de programmavormgeving in principe moet worden gemaakt volgens de huisstijl van
HUMAN. Indien de producent/maker vindt dat hij/zij hiervan moet afwijken dan doet hij/zij minimaal twee
maanden voorafgaand aan de publicatie-/uitzenddatum van de productie een concreet voorstel voor de
afwijkende programmavormgeving. Minimale vereisten volgens de HUMAN-huisstijl die hierin moeten zijn
opgenomen zijn lettertype, hoofdkleuren van HUMAN en de aftiteling volgens de stijlgids van HUMAN.
Vrijdenkers

Thuis op Zuid
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3. Auteursfilms/ stand-alone films
Zoals 2Docs, Teledocs, Vrouwen van Venserpolder, Wolkenzusje, Holwerd aan Zee, Sidik en de Panter, Samen,
Goede Buren, Moeder aan de Lijn
Bij voorkeur wordt de programmavormgeving in lijn met de huisstijl van HUMAN aangeleverd. Gezien het
artistieke karakter van deze producties heeft de producent meer vrijheid om vormgeving in het programma
aan te passen aan de inhoud. Minimale vereiste voor de vormgeving zijn de richtlijnen m.b.t. het lettertype
van HUMAN. Dringend wordt verzocht de schrijfwijze van titels en de (primaire) kleuren van HUMAN in de
programmavormgeving toe te passen.
2Doc: Holwerd aan Zee

2Doc: Zie je me? Hoor je me?
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Voor alle producties geldt:
> D
 e maker/producent legt minimaal twee maanden voor de publicatie-/uitzenddatum zijn/haar
voorstel voor de programmavormgeving voor aan de afdeling marketing van HUMAN.
> D
 e afspraken over programmavormgeving zijn in het contract met de producent verwerkt.

Schrijfwijze titel [zie ook schrijfwijzer HUMAN]:
> E
 lke titel begint met een hoofdletter en heeft een hoofdletter aan het begin van elk zelfstandig- en
bijvoeglijk naamwoord.
> A
 lleen in e-mails en lange testen (zoals beleidsteksten) schrijven we de titels ook cursief. Dit mag
ook in lopende teksten bij titels die bestaan uit 1 woord en daardoor in een zin wegvallen.
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Idents
> E
 lk HUMAN-programma wordt voorafgegaan en afgesloten door een pre-ident van 3 seconden.
Hierin staat op dit moment geen slogan.
De ident is onderdeel van de aftiteling die maximaal 30 seconden duurt.

Samenwerking met VPRO
Bij programma’s in samenwerking met VPRO worden speciale HUMAN/VPRO-idents ingezet.
Deze zijn te vinden op human.nl/huisstijl.

human ident
3 sec

(drie seconden)

human ident
5 sec

(maximaal vijf seconden)

Download
de idents
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Leaders
> In de leader worden altijd huisstijlelementen van HUMAN gebruikt,
zoals omschreven in de richtlijnen programmavormgeving.
> D
 e titel wordt in de leader altijd in Bureau Grot Book geschreven.
> Z
 org ervoor dat de leader aansluit bij de pre-ident.
> D
 e leader kan direct volgen op de pre-ident, maar er kan ook met een scène/cold
open begonnen worden. Dan heeft het de voorkeur om een titelkaart na de
pre-ident te plaatsen.
> P
 laats de titel niet te laat in beeld.
> E
 en leader duurt maximaal 15 seconden, bij voorkeur korter.
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Titelkaart
Begint de leader met een scène of cold open, plaats dan een kaart met de titel van het programma
na de pre-ident.
> L ettertype:
- Programma: Bureau Grot Book 125-145 px.
- Aflevering: Bureau Grot Book 65-85 px.
> De titelkaart sluit aan op de pre-ident.

Download
de
titelkaarten
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Naamtitel
We werken met een grid waarbinnen informatie valt zoals titels, hashtags, bronnen en urls in verband met
logo’s en ondertiteling.
> L ettertype:
- Naam: Bureau Grot Book 65-85 px.
- Titel: Bureau Grot Book 35-45 px.
> Kan links als rechts gebruikt worden [kijkrichting persoon]

Download
de naamtitel
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Aftiteling
> D
 e aftiteling inclusief ident mag niet langer duren dan 30 seconden en wordt altijd getoond naast
actief beeld.
> D
 e aftiteling bestaat uit een vlak aan de rechterkant, waarin de tekst links wordt uitgelijnd.
> T ijdens de aftiteling staat de url altijd in beeld, behalve als er vooruitgeblikt wordt naar een volgende
aflevering.

Lettertypes:
> L ettertype:
- Functie: Bureau Grot Book 46-65 px.
- Naam en Achternaam: Bureau Grot Book 35-55 px.
> De vormgeving van de aftiteling sluit aan op de eind-ident.

Download
de aftiteling
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Afsluiting
> Na de aftiteling komt de ident van het logo, voorlopig zonder slogan.
Deze ident duurt maximaal 5 seconden.

Download
de idents
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Nieuwsbrief
HUMAN Nieuwsbrief, 27 januari 2022

Klik hier voor de webversie.

zuurstof voor ruimdenkers

Afval ruimen op de Mount Everest
De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de oorspronkelijke
bewoners van de Himalaya. De toeristen blijven weg, waardoor de
Sherpa’s hun belangrijkste inkomstenbron zien verdwijnen. Is het een
straf van de goden voor alle rommel die de toeristen achterlaten? Kijk
2Doc Kort: Schone Bergen (18 min.). Weinig tijd? Check de HUMAN
Shortdoc (2 min.). Wij spraken regisseur Geertjan Lassche: “Lange tijd
hebben wij misbruik gemaakt van de Sherpa’s.”

2Doc Kort: Schone Bergen © HUMAN / Deepfocus

Header persbericht

Wat blijft
In 2017 overleed de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.
Welke erfenis laat hij na? Coen Verbraak volgt in een nieuwe aflevering
van Wat blijft zijn spoor terug met weduwe Femke van der Laan, collega
Eric van der Burg en journalist Bas Blokker. Vanaf zondag 30 januari in je
favoriete podcastapp. Lees ook het interview met Joachim Duyndam,
hoogleraar Humanisme en Filosofie, over waarom voorbeeldfiguren zo
belangrijk voor ons zijn.

Wat blijft na de dood van Eberhard van der Laan? © HUMAN / Victor Meijer

Leven ‘on the edge’
De 19-jarige Dunya is onafscheidelijk van haar moeder, maar wil ook vrij
zijn. Botsingen, beklemming, extase en tederheid tekenen de relatie van
Dunya en haar moeder Sabine. Dunya zingt als een nachtegaal en
droomt van een eigen huis. Vindt ze in muziek de kracht om te breken
met het verleden van haar moeder en haar oma? Kijk maandag 31
januari naar 2Doc: Dunya om 20:25 uur op NPO 2.

Dunya en haar moeder in 2Doc: Dunya © HUMAN / IJswater Films

Platte aarde
Vier mannen van middelbare leeftijd, die elkaar al kennen sinds de
middelbare school, gaan op roadtrip naar Calais om met een laser te
bewijzen dat de aarde plat is. Gaat het hun lukken om terug te komen
met bewijsmateriaal? Zal hun geloof in de platte aarde en hun
vriendschap het overleven? Kijk maandag 7 februari naar 2Doc Kort: Vier
Vrienden op een Platte Aarde om 22:15 uur op NPO 2.

2Doc Kort: Vier Vrienden op een Platte Aarde © HUMAN

Komen de kinderen ooit weer thuis?
Als jeugdbeschermer Esmay de opdracht krijgt om het gezag van moeder
Helena over haar uithuisgeplaatste kinderen te beëindigen, krijgt ze
twijfels. Is er wel voldoende gewerkt aan terugplaatsing? Hoewel niet de
bedoeling, probeert ze er alles aan te doen om de kinderen in de buurt
van hun moeder te houden. Luister de uitzending van Argos (52 min.).
Naar aanleiding van de Argos-uitzending werden Kamervragen gesteld.

Uithuisplaatsingen: komen de kinderen ooit weer thuis? © HUMAN-VPRO / Sophia Twigt

Tussen de lakens
Een kijktip van onze vrienden van de VPRO: Naar bed, waarin 29 stellen
van allerlei pluimage voor het oog van camera openhartig vertellen over
hun relatie. Gesprekken over liefde en intimiteit maar ook verdriet en
ergernissen worden niet geschuwd. Researcher Eden Goldberg vertelt op
de VPRO-website over haar werk voor de serie. Naar bed, van maandag
tot en met donderdag rond 21:50 uur bij de VPRO op NPO 3.

VPRO tip: Naar bed © VPRO / Maarten Kramer

HUMAN T +31 (0)88 2058 058 | Postbus 135 | 1200 AC Hilversum | Media Park, Villa VPRO | Wim T.
Schippersplein 1 | Hilversum

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze nieuwsbrief.

20

Communicatie-uitingen

Mailsignature
> Lettertype: Arial 10 pt, bold en regular
> A
 lle externe mails worden voorzien van logo, slogan en links.
> 	Iedere medewerker moet zijn eigen gegevens invullen volgens onderstaand voorbeeld:
Hartelijke groet,
Marjolijn Hoogendoorn
Online Producer

<< Naam en achternaam
<< Functie

T 088 2058 036 | M 06 319 36 291
afwezig op woensdag en vrijdag

<< Telefoonnummers
<< Aanwezigheid

de rest van de digitale handtekening is geautomatiseerd

HUMAN.nl | HUMAN nieuwsbrief | Facebook | Twitter | Instagram
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Flyer
Hoe meer vrienden. Hoe meer HUMAN.
HUMAN biedt een gezonde dosis blikverruiming in een wereld die bol staat van
botsende belangen en muurvaste meningen. Een mening? Die vorm je zelf.
Doe mee, word vriend!
Eind dit jaar vindt de ledentelling plaats. Met 15.000 leden (wij noemen ze liever
‘vrienden’) erbij heeft HUMAN een definitieve plek in het omroepbestel en extra
vet op de botten.

Met programma’s die je verschillende
perspectieven laten zien. Geen hapklare
brokken maar hersenvoer voor mensen
die vragen stellen vóór ze zich een mening
vormen.

Hoe meer vrienden
Hoe meer HUMAN

Naam

Brainwash talks

M/V/O

E-mail
Geboortedatum

Telefoon

Straat en huisnummer
Het filosofisch kwintet

Postcode en woonplaats
Ik doe mee en ga akkoord met betaling van
€ 7,50 voor het eerste jaar*
€ 12,50 per jaar
€ 12,50 per jaar + jaarlijks iets extra,
namelijk € 10,- € 25,- € 50,- € 100,-

Dus ik ben

Samen doen we meer stof opwaaien.
Stof tot nadenken.

Vul de bon in en
stuur hem in een
ongefrankeerde envelop
op naar HUMAN.
Antwoordnummer 1038
1200 VB Hilversum

€ 250,-

Hiermee ben ik tot wederopzegging vriend van HUMAN.

Medialogica

Ik betaal
via acceptgiro (+ € 1,50)
via automatische afschrijving van mijn IBAN-nummer

Dat kan al voor € 0,63 per maand
human.nl/wordvriend

H20INS0001

Word nu vriend

Je kunt je ook
online aanmelden:
human.nl/
wordvriend

N L

De vloer op

Ik blijf graag op de hoogte en ontvang de
HUMAN nieuwsbrief

De publieke tribune

Behoud de omroep waar ruimte is voor twijfel
en wederhoor. Word vriend. Dat ben je al voor
€ 0,63 per maand.

* Vanaf het 2e jaar betaal je € 12,50 per jaar.
Volgens de Mediawet zijn bovenstaande gegevens, zoals geboortedatum en adres, verplicht. Anders is je vriendschap
(formeel: lidmaatschap) ongeldig. Vrienden van wie de gegevens incompleet zijn tellen niet mee.

Onze missie:
HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en
verantwoordelijkheid te bevorderen. Als maatschappelijke publieke
omroep onderzoeken we, geworteld in het humanisme, persoonlijke
levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. Met onze programma’s
agenderen we actuele thema’s en laten hierbij verschillende
perspectieven zien. We zijn spil in een netwerk van makers en ideële
partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie.
Met als doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve
veranderingen die leiden tot een betere samenleving.

Werk aan
de winkel
bij HUMAN

Voor programmavoorstellen drama,
documentaire, onderzoeksjournalistiek en
filosofie voor elk platform (tv, radio, online)
en in welke vorm dan ook, kun je contact
met ons opnemen.

Het zit zo:
HUMAN maakt in de komende jaren een groeispurt door in zijn
ontwikkeling van aspirant-omroep naar een omroep met een
volwaardige erkenning. Vanaf 1 januari 2022 wordt HUMAN naar
verwachting substantieel groter, wat ons in de gelegenheid stelt
om programmatisch meer ruimte te bieden aan onder meer
documentaire, drama, onderzoeksjournalistiek en filosofie. In
aanloop naar 2022 gaan HUMAN en VPRO op het gebied van drama
en onderzoeksjournalistiek reeds de handen ineenslaan.
Om klaar te zijn voor 2022 gaat HUMAN de komende twee jaar
fors inzetten op ontwikkeling. Voor makers met goede ideeën en
programmavoorstellen, passend bij onze missie, staat onze deur
wijd open.
HUMAN-programma’s zijn onder andere:
2DocKort • 3FM Tussenuur • Brainwash.nl • Brainwash Talks • De staat van het
klimaat • De publieke tribune • De vloer op (Jr.) • Doodslag • Duivelse Dilemma’s
• Dus ik ben • Goede buren • Het filosofisch kwintet • Heel Holland zoekt • Help!
Een homo in de klas • Holwerd aan zee • In de Leeuwenhoek • Keep on Steppin’
• Lenno & de maanvis • Liefde gaat door de maag • Medialogica • Moeder aan
de lijn • Onder ongelovigen • Oud roze • Schuldig • Skin • Spiegeldromen •
Sprekend Nederland • Sta me bij • Trilogie Stand van de zon, stand van de maan,
stand van de sterren • Vrouwen van Venserpolder • Wakker in een boze droom •
We zien ons • What’s the Right Thing To Do?

Journalistiek
en filosofie

Documentaire

Willemien van Aalst
directeur/hoofdredacteur
willemien.van.aalst@human.nl

Marc Josten
hoofdredacteur
marc.josten@human.nl

Drama

Kees Vlaanderen
eindredacteur drama
kees.vlaanderen@human.nl

human.nl

Postzegel
niet nodig
Klassen

HUMAN
Antwoordnummer 1038
1200 VB Hilversum

Heb je ook genoeg van
muurvaste meningen?

Campagnenieuwsbrief

Steun de
omroep voor
ruimdenkers

De Publieke Tribune

© Anna van Kooij / Human (Willemien en Marc) • © Daan Kuys / Human (Kees)

HUMAN biedt je
een gezonde dosis
blikverruiming

Hoe meer vrienden
hoe meer HUMAN
Hoe je in het leven staat bepaal je zelf. Maar hoe vind je je weg in
een wereld die bol staat van scherpe tegenstellingen, vastgeroeste
opvattingen en muurvaste meningen? HUMAN laat zien dat er altijd
verschillende perspectieven zijn.

Meer dan een omroep

De Wasstraat

Behalve op tv, radio en online zijn we actief in het onderwijs en
bij jou in de buurt met debatprogramma’s en evenementen. Altijd
vanuit dezelfde wens: actuele thema’s agenderen en een beweging
op gang brengen die uitmondt in positieve verandering. Ambitieus?
Absoluut. Mogelijk? Jazeker. Samen met jou.

Steun HUMAN: word vriend

Word vriend
Het Filosofisch Kwintet

HUMAN wil actuele thema’s agenderen en een beweging op gang
brengen die uitmondt in positieve verandering. Hoe meer vrienden,
hoe meer blikverruimende programma’s, zoals Klassen,
Brainwash en Het Filosofisch Kwintet, we kunnen blijven maken.
Word nu vriend!

Of meld je
online aan op:
human.nl/
wordvriend

Ik word vriend
Aanhef* M/V/X

Voorletters*

Voornaam

Achternaam*

Straat en huisnummer*
Postcode en woonplaats*
Telefoon
Geboortedatum*
E-mail

Ik doe mee en ga akkoord met betaling van
€ 12,50 per jaar
€ 12,50 per jaar + jaarlijks iets extra, namelijk

€ 10

€ 25

Hiermee ben ik tot wederopzegging vriend van HUMAN.
Via acceptgiro (+ € 1,50)
Ik betaal via automatische incasso. Mijn IBAN nummer:

Kies de vriendschap die bij je past:
Brainwash

Al vriend?

HU033-A5 FLYER VRIENDENOPROEP_najaar_2021.indd 1

Geef deze
folder door

L

Ik blijf graag op de hoogte en ontvang de HUMAN Nieuwsbrief

Beide vriendschappen gelden tot wederopzegging. Weet je niet
zeker of je al vriend bent? Check dit op human.nl/alvriend
*Volgens de Mediawet zijn bovenstaande gegevens, zoals geboortedatum en adres, verplicht.
Anders is je vriendschap (formeel: lidmaatschap) ongeldig.

Medialogica

28-09-2021 10:11

HU033-A5 FLYER VRIENDENOPROEP_najaar_2021.indd 2

H21PRM0005

Deze kaart kan zo op de bus. Of je verstuurt hem in een ongefrankeerde envelop naar bovenstaand adres.

Word vaste vriend voor € 12,50 per jaar
Word beste vriend voor € 12,50 per jaar + iets extra

N

28-09-2021 10:11
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Advertenties

Foto: © Andrea Piaquadio/Pexels.com

Inspirerende
podcasts luister je
via human.nl/podcasts
Brainwash, Argos, De Publieke
Tribune, Het Filosofisch Kwintet

Krijg jij het ook benauwd van muurvaste meningen?
Behoud de omroep waar ruimte is voor twijfel en wederhoor.
Help HUMAN aan een definitieve plek in het omroepbestel. Nu zitten we
nog in een kwetsbare positie. Met 15.000 extra vrienden is HUMAN veilig.
Word nu vriend op human.nl.

HUMAN is mediapartner van Beholders; documentary dialogues

HUMAN helpt mens en
wereld graag vooruit
Met programma’s die je verschillende
perspectieven laten zien. Geen hapklare
brokken, maar hersenvoer voor
mensen die vragen stellen vóór
ze zich een mening vormen.
Durf te denken.

De vloer op

Zie jij belang in
HUMAN als omroep?
Doe mee. Verzeker je van een
gezonde dosis blikverruiming.

Word nu
vriend

human.nl/oerol

Behalve vele prijswinnende documentaires maakt HUMAN programma’s zoals:
De vloer op, Het filosofisch kwintet, Brainwash Talks, Medialogica,
Argos, In De Leeuwenhoek, Schuldig en YES ik ben!

Voor een veilige plek in het omroepbestel moet
HUMAN bij de officiële telling eind dit jaar minstens
50.000 leden hebben. Die noemen wij liever vrienden.
Het is erop of eronder. Uw vriendschap telt!

HUMAN helpt mens en
wereld graag vooruit

Brainwash talks

Met programma’s die je verschillende perspectieven
laten zien. Geen hapklare brokken maar hersenvoer
voor mensen die vragen stellen vóór ze zich een
mening vormen.

Zie jij belang in
HUMAN als omroep?
Met 150 duizend vrienden gaat Human door. Verzeker
je van een gezonde dosis blikverruiming. Help HUMAN
voortbestaan.

Voorkom dat HUMAN verdwijnt
Omroep voor ruimdenkers
Word nu vriend
human.nl/
wordvriend
Weet u niet zeker of u al vriend bent?
Controleer het op human.nl/alvriend

In De Leeuwenhoek

Schuldig

Voorkom dat
HUMAN verdwijnt.
Doe mee, word
nu vriend.

Moeder aan de lijn

human.nl/doemee
De vloer op

Vanaf € 0,63
per maand
Niet meer zonder jou
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Posters
Fotografie © Anna van Kooij

Onderstromen
Een odyssee langs Nederlandse kustplaatsen, met filosoof Ad Verbrugge.

Vanaf 6 november, elke dinsdag om 22.55 uur op

durf te denken

YES ik ben!

Filosofisch reisprogramma van Stine Jensen
over de kracht en keerzijde van positief denken.

Vier afleveringen vanaf zondag 9 juni om 19.25 uur op

Vrij land

Maalstroom

Alledaagse levens en universele rechten in vijf portretten

10 t/m 14 december om 22.45 uur op

durf te onderzoeken

Medialogica
De beeldenstorm rond abortus
Zondag 8 december om 21.15 uur op

Zoektocht naar het verloren paradijs

Woensdag 12 december om 23.00 uur op

durf te denken

Ik kóm niet uit Sri Lanka
Vanaf 2 september wekelijks een aflevering
op het YouTube kanaal van

durf te onderzoeken

Medialogica
Rawagede: Beeldvorming rond een massamoord
Zondag 17 november om 21.15 uur op

De Publieke Tribune
Burgers en bestuurders in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

Kom uit de kast met jouw psychische klacht.
Deel je verhaal van 9 tot 15 maart met #openup

Vanaf 12 januari elke zondag om 22.55 uur op
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Rolbanieren

steun ons
word vriend

human.nl/wordvriend

welkom
bij HUMAN

human.nl/wordvriend

human.nl
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