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Film ‘Techniek is Overal’ in première tijdens 
Het Careerevent  
 
Techniek is vaak een vanzelfsprekendheid. We telefoneren, kijken tv, gaan met de trein en zetten de 
verwarming aan. We kunnen niet meer zonder. Techniek is ook verrassend. Wat is de rol van techniek 
in mode, zorg en sport? Het Koninklijk Instituut Van ingenieurs KIVI NIRIA laat tijdens Het 
Careerevent de korte film ‘Techniek is Overal’ in première gaan. Op donderdag 10 en vrijdag 11 
oktober wordt deze film in de Jaarbeurs Utrecht getoond in de Techniek Bioscoop.  
 
Op donderdag 10 oktober om 10:30 uur gaat de korte film ‘Techniek is Overal’ in première. Met deze 
film beoogt KIVI NIRIA een positieve bijdrage te leveren aan de veelzijdigheid van techniek en laat de 
kijker stilstaan bij de maatschappelijke impact van techniek. Nederlandse ingenieurs komen aan het 
woord en projecten worden in beeld gebracht. Pieter Kool van Gstar Raw vertelt u over de nauwe 
verwevenheid tussen mode en techniek. Arcadis toont met de winterharde wissel aan dat de treinen 
ook in winterse omstandigheden kunnen blijven rijden. Cultuurpark Westergasfabriek is mede door 
Floris Boogaard (Tauw) omgetoverd tot een prettig verblijfsgebied. Ook in het ziekenhuis werkt de 
arts dagelijks met techniek aldus Michaël Lansbergen. Movares heeft met het nieuwe busstation van 
Amsterdam Centraal een echte landmark mede vormgegeven. Daarnaast werkten Ampelmann, 
Cervélo, Grontmij, Software Improvement Group en Witteveen+Bos mee. Laat u zich verrassen 
waartoe Nederlandse ingenieurs allemaal in staat zijn. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is de vereniging van ingenieurs en hoger opgeleide 
technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en 
te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de 
speerpunten van KIVI NIRIA. 
 
 
Noot voor de redactie:  
 
U kunt bij de première aanwezig zijn door u aan te melden bij arnohermans@kiviniria.nl of tel. 070 
391 98 82.  
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