
 

Uitnodiging PharmafutureBattle 
 

Beste leerling van het TBL, (en ouder/verzorger) 

 

Zoals jullie weten bestaan wij als TBL 100 jaar. Dit valt samen met 100 jaar Oss als 
Farmaceutische stad. Op dinsdag 29 november vindt er een fantastische voorstelling plaats in 
de Lievekamp, zoals jullie hieronder kunnen lezen. Speciaal voor leerlingen zijn de prijzen 
aangepast naar €7,50 pp. Als school mogen we als groep inschrijven en jij mag als leerling 
ook 1 van je ouders meenemen. De prijs voor ouders is €15,00. Betaling zal gedaan moeten 
worden via het betaalverzoek dat zal worden opgestuurd via email. We zullen in de zaal een 
speciale plek krijgen waar we als TBL-ers de nodige aandacht krijgen. 

Uiteraard superinteressant voor leerlingen met Scheikunde in het profiel, of de leerlingen uit 
klas 3 die hun profielkeuze nog moeten gaan maken. Maar ook voor iedereen een mooie 
voorstelling in onze maand van de Wetenschap, november. 

Je kunt je inschrijven via onderstaande link tot 10 november indien je met TBL-ers als groep 
wilt zitten. Je kunt je ook individueel aanmelden via de website van de Lievekamp, maar dan 
zit je niet bij ons……. 

https://forms.office.com/r/eahCvZiC9N 

Informatie: 

In theaterseizoen 2022-2023 is het precies 100 jaar geleden dat er in Oss werd gestart met 
het maken van medicijnen op grote schaal. Inmiddels wordt Oss dan ook wel de ‘farma-
hoofdstad’ van Nederland genoemd. Veel farmaceutische bedrijven en ondernemingen zijn 
hier gevestigd, zoals Organon, MSD, Aspen en nog meer op het Pivot Park. Tijdens de 
PharmafutureBattle in de Grote Zaal van theater De Lievekamp krijgen theaterbezoekers 
toegang tot de bijzondere onderzoeken en activiteiten die in de Osse farma worden verricht. 
Wat voor baanbrekend onderzoek vindt er plaats? Waardoor is Oss, zonder dat we dat 
wisten, wereldberoemd? Welke slimmeriken werken er aan medicijnen voor onze toekomst? 
Maak deze avond kennis met allerlei niet-alledaagse onderwerpen! 
Onderzoekers, ondernemers en medewerkers beklimmen het podium van de Grote Zaal om 
je alles te vertellen over hun onderzoek of werkzaamheden rond medicijnen. De sprekers 
geven op humoristische wijze antwoorden op niet-gestelde vragen. Geen zorgen: je hoeft 
geen achtergrondkennis te hebben van farmacie, want daar kom je deze avond namelijk álles 
over te weten! Maar dat is nog niet alles: het publiek krijgt ook de belangrijke taak om de 
beste presentatie van de avond aan te wijzen. Want zonder jury, geen battle! 

https://forms.office.com/r/eahCvZiC9N

