
ONS LIMBURGS DIALECT
In een zakenwereld waarin de Nederlandse taal het alleenrecht heeft, zĳn dialectsprekers een 
uitzondering. Toch is het Limburgs dialect de taal die veel Limburgers recht in het hart raakt. 
Een ideaal middel om ideeën en idealen te delen. En de enige manier om onze mooie streek-
taal te behouden is door ze te spreken.

Met de LIMx roadshow bieden we een kapstok voor een inspirerende Limburgse netwerkavond 
met een knipoog naar het succesvolle internationale format TEDx. Voor het eerst krĳgt de 
Limburgse streektaal een eigen podium in de economische sector.

DE LIMx ROADSHOW
We planten een zaadje voor het Limburgs dialect en laten zien, of beter gezegd horen, dat de 
Limburgse streektaal de vitaliteit en kwaliteiten heeft van een volwaardige taal, volledig 
geschikt voor communicatie op niveau.

limx.nl



HOE DOEN WE DAT? 
Met een 90 minuten durend afwisselend, origineel en vernieuwend programma speciaal 
bestemd voor het bedrĳfsleven en de (lokale) overheid. Elke LIMx roadshow bevat de volgende 
Limburgse ingrediënten:

De opdrachtgever zorgt voor de locatie en de afsluitende netwerkborrel. We zĳn tenslotte in 
Limburg. En het was Toon Hermans die ooit zei: ‘als ik Nederlands spreek proef ik sinaasap-
pelsap, als ik Limburgs spreek proef ik champagne’.

Drie inspirerende sprekers die over verschillende onderwerpen een betoog houden in het 
Limburgs dialect.
 Een keynote spreker over het belang van het in stand houden van dialect en de  
 voordelen van dialect spreken voor het Limburgse zakenleven (politiek en   
 bedrĳfsleven). Spreker: radio- en tv maker Lex Uiting uit Venlo.
 Een (wisselende) spreker gerelateerd aan de branche van de opdrachtgever.
 Een humorcollege in het dialect door cabaretière Renate Reĳnders. 
Muziek. De voordrachten worden afgewisseld met live muziek in het Limburgs dialect 
door Limburgse singer songwriters.
De L1 Cultuurquiz Kwizzele.
Presentator Ruud Kleinen.
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MET DANK AAN

BOEKINGEN EN INFO
Dankzĳ een subsidie van de Provincie Limburg kunnen we de eerste roadshows met een fikse 
korting aanbieden. Wacht dus niet te lang en informeer naar de voorwaarden.

Harry Rouschop (projectleider)
06-51544004
harry@limx.nl
Dorpstraat 19a, 6265 AK Sint Geertruid

Copyright cartoon Frans Timmermans 
Dagblad De Limburger. Met dank aan Mat Rĳnders - politiekeprenten.nl

Subsidie Sponsor Mediapartner


