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Onze DJ 5napback won MNM Start to 

DJ!
Lees zijn interview op pagina 4

Hmm, de geur van 
nieuwe boeken en het 
geluid van inkomende 
e-mails van AP. Jep, de 
vakantie is hier weer 
gedaan… Maar niet 
getreurd, want het 
begin van het school-
jaar betekent ook het 
begin van een jaar vol 
avontuur in het studen-
tenleven! Als ik het over 
avontuur heb, heb ik het 
niet over gaan stieren-
vechten, rijden op een 
olifant of aan een liaan 
slingeren. Nee, dan heb 
ik het meer bepaald 
over shotjes doen, dan-
sen op de toog van De 
Schacht en een schuur-
treintje besturen! 
Wil je graag samen met 
ons deze zotte 
avonturen beleven? 

Of liever rustig een 
pintje pakken? Kom dan 
zeker naar onze Media 
Mondays’ in café De 
Schacht! Elke maan-
dagavond organiseren 
wij daar een knaller 
van een feestje met veel 
shotjes en mega zotte 
acties: Gin Tonic aan €4, 
Appeljenever Ice Tea 
aan €4, Blue Thrill aan 
€1,50, Duvel aan €3 en 
tussen 21u en 23u Pils 
aan €1,80. 
Kom zeker eens een 
danske placeren op ons 
eerste feestje van het 
nieuwe jaar: maandag 
26 september, Fraternity 
Party @De Schacht!
Ook op onze knallende 
TD’s kan je je 
dansbeentjes goed
 gebruiken.

 Zet dus zeker ook 
onze openingsTD met 
Translatio in je agenda: 
maandag 17 oktober, 
openingsTD @Publik. 
Als je me zoekt, ik ben 
die witharige die op de 
dansvloer staat te twer-
ken. Feel free to join!

xxx Jullie feestleidster 
Janne

Deze maand in ‘T Blad 
van ‘t stad :

Leer ons nieuw 
Praesidium kennen 

Interview met onze Dj!

Waag je aan de 
super-spannende 
spelletjespagina

Dé 4 toppers die je dit 
jaar gezien/gelezen/
geluisterd moet 
hebben!

Praesidiumweekend: waar een familie gecreeërd wordt
Een kort sfeerverslag van onze zedenmeesteres Freya 

Een weekend vol gebabbel, gelach, drank en eten (veel drank en eten) en fantas-
tische gastouders die ons verwend hebben waarvoor een dikke merci aan Ilse en 
Kris! 
Ik heb mensen die ik niet zo goed kende toch beter leren kennen, ik heb gela-
chen met de vreemdste dingen en we hebben een topjaar in elkaar 
gestoken voor alle Medianen :)
Maar het belangrijkste is dat ik er een familie bij heb gekregen hier in het ver-
trouwde Antwerpen! 
We gaan er samen een fantastisch jaar van maken!

Een voorwoordje van onze feestleidster Janne!



We verwelkomen ons nieuw praesidium!

Praeses Chloë 
Favoriet drankje:
Cava is het beste dat er 
bestaat, fancy, lekker en 
sprankelend. Je kan het op elk 
moment van de dag drinken: 
‘s ochtends, ‘s middags én ‘s 
avonds.

Met hem/haar zou ik het 
bed wel eens willen 
delen :
Gerard Butler,Wentworth 
Miller, Orlando Bloom, 
Johnny Depp, Paul Walker & 
Heath Ledger, Morgan 
Freeman .Van mij mogen ze 
allemaal tezamen in mijn bed 
belanden.

Vice-praeses Laura 
Favoriet drankje:
Ik hou van bittere drank-
jes, Gin & Tonic is dus de 
perfecte combinatie voor 
mij. Zeker met al de leuke 
variaties die je ermee kan 
maken.

Met hem/haar zou ik het 
bed wel eens willen
delen:
Adam Levine mag bij mij 
altijd wel eens langskomen

Cantor Marylyn 
Favoriet drankje:
Gin-tonic is veelzijdig, 
voor elke gelegenheid 
een andere samenstelling, 
maar altijd even lekker! 

Met hem/haar zou ik 
het bed wel eens 
willen delen : 
Met Adrien Grenier, maar 
alleen als hij buiten knap 
ook tof is!

Vice-praeses & Quaestor Evelyn 
Favoriet drankje:
Ik hou van de fris-zoe-
te smaak van Lief-
mans. Zeker op een 
mooie zomerdag kan 
een Liefmans mij 
smaken.

Met hem/haar zou 
ik het bed wel eens 
willen delen : 
Zac Efron!

Schachtenmeester Raf 
Favoriet drankje:
 Je kan het altijd 
drinken en het verfrist 
geweldig.

Met hem/haar zou 
ik het bed wel eens 
willen delen : 
Chloë Grace Moretz!

Schachtentemmer Jeffrey G. 
Favoriet drankje:
Duvel is lekker en het 
loopt altijd goed binnen, 
hoe hard de 
kater van de vorige dag 
ook mag zijn!

Met hem/haar zou ik 
het bed wel eens 
willen delen :
Commilito Céline van 
Media zie ik wel enorm 
goed zitten, heb ik even 
chance!



 Zedenmeesteres Freya

We verwelkomen ons nieuw praesidium!

Favoriet drankje :
Strongbow Cider is 
lemonade maar dan 
met alcohol, 2 vlie-
gen in 1klap dus! 

Met hem/haar zou 
ik het bed wel 
eens willen delen:
Gabriel Macht 
( Suits) is mijn 
ultieme guilty 
pleasure!

Feestleidster Janne
Favoriet drankje :
Ik heb voor Martini 
Bellini gekozen om-
dat het binnenkapt 
als limonade en ik er 
schijtezat van word!

Met hem/haar zou 
ik het bed wel 
eens willen delen:
Theo James, want 
god damn da lijf en 
dieje kop grrrrr

Cultuur Laurenz 
Favoriet drankje:
Duvel! Maandagavond zie 
je mij met een Duvelke (en 
met Jeffrey, die ook eentje 
heeft ) in de Schacht!

Met hem/haar zou ik 
het bed wel eens willen 
delen :
Nee, het is niet octaaf de 
bolle. Nee, Katy Perry: 
Ferm mokske wéé. Da zou 
fireworks geven in bed. 
You would hear me roar! 

Scriptor Pauline 
Favoriet drankje:
Calleke begot! Ik vind 
Carlsberg na gezellig 
en mooi ( het flesje dan) 
ook gewoon enorm 
lekker!

Met hem/haar zou ik 
het bed wel eens 
willen delen :
Alex Turner! Of The 
Weeknd of zac Efron of 
Finn Harries of...

Sport Dario 
Favoriet drankje:
Wodka is love , 
Wodka is life

Met hem/haar zou 
ik het bed wel eens 
willen delen:
Angelina Jolie is en 
blijft mijn eeuwige 
droomvrouw

Webmaster Jeffrey R.
Favoriet drankje:
Baco d’Or (Barcardi 
Reserva met Cola)
Ik hield als kind 
al van Cola, voeg 
lekkere alchohol toe 
en voila!

Met hem/haar zou 
ik het bed wel 
eens willen delen:
Ik heb op dit mo-
ment zeker niet te 
klagen maar ga toch 
voor Sophie Turner 
:)



  Praegustator Ivan
Favoriet drankje:
Gin heeft heel veel 
karakter en smaak 
(zo als het leven 
een dag kan het 
heel tof zijn en de 
volgende dag kan 
je de verdrietigste 
mens zijn)
Met hem/haar 
zou ik het bed 
wel eens willen 
delen:
Ariana Grande 

We verwelkomen ons nieuw praesidium!

Meter Linde 
Favoriet drankje:
Because it’s always 
gin o’clock!

Met hem/haar zou 
ik het bed wel eens 
willen delen:
Barack Obama! Altijd 
een negerbaby gewild, 
dan beter meteen 
tegoei met de graafste 
neger op deze planeet!

Promo Hanne 
Favoriet drankje:
Want duvel lovers are 
better lovers.

Met hem/haar zou ik 
het bed wel eens willen 
delen:
Ik zou het bed heel graag 
delen met Carice van 
houten!



Feesten met Dimitri en Mike op Ibiza!
Een dikke proficiat aan onze eigen DJ van Media, beter bekend als DJ 
5napback!
Hij won namelijk MNM Start To DJ 2016 en trok daarom naar Ibiza om het 
wereldberoemde duo Dimitri Vegas en Like Mike te ontmoeten, op bootcamp 
te gaan met hen én een set te draaien in dé club van Ibiza: Amnesia.
Gelukkig vond de kersverse winnaar even tijd om uit de zon te komen en 5 
snelle vraagjes te beantwoorden!

Hey Laurens 
alias 5napback, 
proficiat met je 
winst! Vertel 
eens, hoe ben je 
in dit avontuur
terechtgekomen? 

Ik wou al 
enkele jaren 
deelnemen 
maar dacht 
steeds ‘ik wacht 
nog even...’ Dit 
jaar nogmaals 
ingeschreven 
en dan bij de 
laatste 7 terecht 
gekomen. 

Heb je altijd 
al geweten dat je 
een carrière in de 
muziekwereld 
wou? 

Nee, totaal 
niet! Ik dacht 
altijd dat ik een 
bureaujob ging 
uitvoeren bij 
een of andere 
multinational 
haha :p Tot ik 
eens aan de 
knopjes heb 
gedraaid en 
ja... The rest is 
history!

Hoe was het om 
Dimitri Vegas 
en Like Mike te 
ontmoeten? :)
Heel leuke er-
varing! Dimi & 
Mike zijn 
supersympa-
thieke kerels 
en ik heb veel 
bijgeleerd van 

mijn 
gesprekken met 
hen!

Is er een schijf 
dat je sowieso op 
je sets speelt?

Dat is een 
moeilijke haha!  
Momenteel zit 
Bailar er wel 
altijd in in een 
mashup met 
Suavemente. 
Werkt altijd!

En tot slot: heb je nog wilde toe-
komstplannen? 

Goh, groot worden he! Mij 
nu concentreren op producen 
zodat ik tegen het eind van 
het jaar een release klaar kan 
hebben en spelen op zoveel 
mogelijk plaatsen uiteraard! 
De wereld zien terwijl ik mijn 
hobby kan uitoefenen, dat is 
mijn droom! 

Voor meer informatie over 
DJ5napback kan je op de website 
http://www.5napback.com/ en op 
zijn Facebookpagina terecht (of knoop 
gewoon eens een gesprekje aan 
‘s maandags in de Schacht!)



De super-spannende spelletjespagina
In dit raster zitten 14 
woorden verstopt die 
allemaal iets met Media te 
maken hebben,  het is aan 
jullie ze te vinden en te 
bewijzen dat je Media door 
en door kent.

Maar! De woorden staan 
niet alleen van links naar 
rechts en van boven naar 
beneden maar ook 
omgekeerd! Een echte Me-
diaan kan deze uitdaging 
wel aan, toch? 

Ontcijfer deze aartsmoeilijke rebus!
Wist je dat ??

Donald Duck strips verboden waren in 
Finland, omdat hij geen broek draagt?

Vroeger waren Donald Duck strips in Finland 
verboden omdat Donald zonder z’n broek 
rondliep. Tegenwoordig mogen ze wel weer 
gelezen worden.

Gieren, lachen, brullen met:
Laurenz!

“Iemand kwam onlangs naar me toe 
en vroeg me hoe ik lesbische relaties 
zie.

Blijkbaar was ‘in HD’ niet het juiste 
antwoord”



4 toppers die je dit jaar gelezen/gezien moet 
hebben!
De zomer zit er weer bijna op en de schoolboeken worden stilaan weer besteld, het stu-
deerseizoen is begonnen. Maar wij studenten hebben ook nood aan onze welverdiende 
onstpanning zo nu en dan, vandaar deze 4 toppers*:
* opgepast, deze lijst is gebaseerd op enerzijds de voorkeuren van mezelf en anderzijds 
de mate van succes van het boek/de film/de CD...

1. Suicide Squad (film)

Evil goes good. In Suicide Squad worden een aantal slechterikken 
gedwongen de wereld te redden. Humor, ontroering, superhelden & 
slechterikken, romantiek én actie. This film has got it all. Tel daar nog eens 
een meestercast à la Will Smith, Viola Davis, Jared Leto en Margot Robbie 
( for the boys) bij op en je krijgt een machtige film

2. Het meisje in de trein (boek) - Paula Hawkins

Wanneer Rachel door haar man verlaten wordt draait ze door.   
Ze kan het niet loslaten en begint heel veel te drinken. Hier-
door krijgt ze vaak black-outs. Dit gebeurt ook op de avond 
van de moord op de nieuwe inwoonster van haar oude huis. 
Is zij er verantwoordelijk voor? Een boek dat je blijft 
vasthouden tot je verbaasd de laatste pagina leest en het boek 
dichtklapt. Wauw, gewoon wauw. 

3.  I Need Never Get Old ( Nummer) - Nathaniel Rateliff & the 
Night Sweats 

Oké, toegegeven, het nummer staat technisch gezien op de CD 
Nathaniel Rateliff & the Night Sweats dat al in 2015 uitkwam maaaaar 
het nummer I Need Never Get Old werd pas écht bekend in België in 
het voorjaar van 2016. Nummer opzetten, boxen énorm luid zetten en 
swingen maar. Dit nummer krijgt je gegarandeerd op de dansvloer! 

4. Boekenbeurs 2016 in de Antwerp Expo

Als je graag leest, is dit jaarlijks evenement en waar paradijs voor 
je, als je niet graag leest kan je er ook nog altijd BV’s gaan spotten. 
Voor jong en oud, groot en klein, dik en dun, iedereen kan er te-
recht en sfeer is gegarandeerd.  Dit jaar gaat de boekenbeurs door 
van 31 oktober tot 11 november in de Antwerp Expo. 



Ontdek wat Media voor jou in petto heeft!

Dinsdag 4/10: Verkoop
Dinsdag 11/10: Doop

Donderdag 29/9 : Media 
goes Studay, kom samen 
met ons feesten op het 
studentenevenement van 
het jaar!

16/9 - 30/9 : Openingsweken @AP campus Meistraat met drank, 
eten én topsfeer ( do I need to say more?)

Maandag 17/10: Dansen, dansen, dansen op Media’s super vette, 
leuke en toffe openingsTD @Publik

28/4 - 30/4: Allemaal samen rond het kampvuur, what 
else do you need? Media’s ledenweekend!

Elke laatste donderdag 
van de maand Media Food 

Thursday @AP Campus 
Meistraat!

Iedere maandag zijn we te vinden in onze vaste stek De 
Schacht voor onze Media Mondays! 
Acties:
GinTonic 4 euro 
Appeljenever - Ice Tea 4 euro
Duvel 3 euro
Blue Thrill 1.5 euro
Happy Hour 21 uur - 23 uur : pintjes aan 1.80 euro!

WIN WIN WIN!!! 
Tijdens onze openingsweken maak je 
kans op een heerlijke fles MOM Gin!

Donderdag 17/11: Zingen, drinken en lachen op onze cantus!
Vrijdag 17/2: Boys and girls, suit up! Lekker fancy wezen op het 
galabal


