Persbericht

De Volkskrant en PARSHIP presenteren: Zomer van de Liefde
Vier talkshows over liefde, seks en relaties anno 2012
Amsterdam, 13 juli 2012 – De Volkskrant en datingsite PARSHIP hebben de zomer van 2012
uitgeroepen tot De Zomer van de Liefde. De komende maanden organiseren de krant en
datingsite voor hoger opgeleiden gezamenlijk vier zinderende talkshows rondom liefde,
seks en relaties bij Hotel Arena in Amsterdam. De eerste talkshow vindt plaats op zaterdag
28 juli. Kaarten zijn te koop via de website van de Volkskrant.
De Volkskrant, datingsite PARSHIP en de liefde
Liefde is leuk, liefde is lijden, liefde is winnen en verliezen tegelijk.
Geen onderwerp kent meer dilemma’s - en het wordt alleen maar
ingewikkelder. Dat is de reden dat de Volkskrant deze zomer
PARSHIP als datingsite benaderde voor deze samenwerking rondom
de liefde.
Eerste talkshow Zomer van de Liefde: zaterdag 28 juli
De eerste talkshow van de serie van vier vindt plaats op zaterdag 28 juli en heeft als thema ‘het
ideaalbeeld’. Volkskrantcolumnisten Annemarie Oster, Hanna Bervoets en Ionica Smeets spreken
over hun visie op de ideale liefde. Andere sprekers zijn schrijvers Marjan Berk, Ivan Wolffers en
Marion Bloem (door velen gezien als het ideale koppel), filosoof Jan Drost en de tweeling Louise
en Martine Fokkens, beter bekend als de 'Ouwehoeren'. De presentatie is in handen van Steef
Cuijpers, bijgestaan door Malou van Hintum. De livemuziek wordt verzorgd door Unorthadox
(wiens relatie met zangeres Anouk niet ideaal bleek). Matthijs Vlot is deze avond VJ en
ontwikkelde de bijzondere trailer ‘Zomer van de Liefde’. Na afloop van de talkshow vindt er een
'Summer of Love'-feest plaats in de Tuinzaal van Hotel Arena.
Kaarten kopen?
Kaarten voor de talkshow, inclusief een hapje en drankje en toegang tot de afterparty, kosten €20,en zijn te koop via: vk.nl/ZomervandeLiefde. Ook is er een speciaal hotelarrangement beschikbaar
met overnachting bij Hotel Arena.

