MasterClass

Presidential
Election
2012

Beleef de Amerikaanse verkiezingen met de ‘Masterclass in American Politics’,
georganiseerd tijdens de turbulente herfst van 2012 in Washington.
Word in een week tijd een expert in de Amerikaanse politiek. Neem kennis van de
grondslagen van de democratie en de ‘dirty’ campagnetrucs, van super PACs en ‘grassroot’
campagne, van ‘negative ads’ en de boodschap van ‘hope and change’.
Beoordeel de kansen voor Obama en de invloed van de Teaparty. Wat bepaalt wie president
wordt: ‘power of the money´ of ‘power of the people´? Ontmoet Amerikaanse (oud-) politici,
spindoctors, (social) media experts, commentatoren, historici en vrijwilligers.
Schrijf u in voor één van de volgende vijf reizen:
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

vrijdag 7 september –
vrijdag 21 september –
vrijdag 5 oktober
–
vrijdag 19 oktober –
vrijdag 2 november –

donderdag 13 september
donderdag 27 september
donderdag 11 oktober
donderdag 25 oktober
donderdag 8 november

Inschrijven voor deze reizen kan via de website:
www.agora-europa.nl.
De laatste reis valt in de week van de
verkiezingen. De programmering van die week
zal anders zijn gezien de dynamiek rond de
verkiezingsdag en de uitslag laat in de avond.
We stemmen de programmering af op om die
beleving zo intens mogelijk te maken.

Het maximum aantal deelnemers per reis is 25.
De vluchten zijn met de KLM en de
overnachtingen in hotel Helix in Washington DC.
De eerste vier reizen kosten € 2.990 per persoon,
inclusief vlucht, hotel, ontbijt, transport en enkele
diners en lunches. De verkiezingsweek kost
€ 3.250 per persoon.
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BESCHRIJVING

Vrijdag

Kick-off

Introductie en aftrap door Niesco Dubbelboer en de
Nederlandse Amerika deskundige.

Zaterdag

Het politieke en electorale
systeem van de VS

Bij Thomas Jefferson Memorial krijgen we het eerste
college over het systeem van voorverkiezingen,
kiesmannen, delegates, caucussen, staten, senatoren
en representatives. Wat is de achtergrond van het
systeem?

Het functioneren van de
Amerikaanse democratie en de
toekomstige ontwikkelingen

Amerika is een drijvende kracht achter veel
democratische ontwikkelingen in de wereld. Maar
wat zijn de verwachtingen voor de toekomt? Is de
Amerikaanse democratie wel zo fraai? Wat valt er te
leren voor Nederland?

Capitol Steps Comedy Club

Capitol Steps begon in de jaren negentig als een
uit de hand gelopen grap met een optreden door
medewerkers van senatoren en afgevaardigden op
het Kerstfeest. Het is sindsdien een gezelschap dat
zich graag laat voeden door de politieke gekte van
Washington.

Campagne organisatie

Over het fenomeen van swing states, canvassen,
vrijwilligers, social media, televisiespots, negative
ads. Het belang van electoraal onderzoek, van
focusgroepen in een complex veld van Amerikaanse
kiezers en hun enorme verschillen in voorkeuren.

An all-American experience

Bezoek aan Basketball Game, Baseball Game of the
National Portrait Gallery

Rally van de Democraten of de
Republikeinen

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen bepalen
de campagneteams op het laatste moment waar hun
kandidaat gaat verschijnen voor een speech. Het hangt
af van waar de electorale steun kwetsbaar is en waar
ze extra aandacht aan moeten geven. Dat bepaalt
de agenda van de kandidaat. Meestal is het pas twee
dagen ervoor bekend. Een bezoek aan een rally van
een prominente Democraat of Republikein die hun
kandidaat ondersteunt behoort tot de mogelijkheden.

Zondag
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BESCHRIJVING

Bezoek aan White House en/of
Capitol Hill

Campagnestrategieën:
succesvolle en falende
campagnes

Wat zijn de nieuwste technieken in social media?
Wat zijn de succesfactoren en risico’s van grassroots
campagnes en hoe werden de campagnes vroeger
in de tijd van Jefferson gevoerd? Wat zijn de
overeenkomsten met Nederland? Wat is de invloed van
de personendemocratie op de campagnes?
Mede aan de hand van campagnefilmpjes worden de
vragen behandeld.

Optie I
The War Room en The West Wing

Optie II
Actuele ontwikkelingen
journalistiek geduid

Dinsdag

Campagne in de praktijk

Mede op basis van de voorkeur van de Nederlandse
Amerikadeskundige kijken en analyseren we
fragmenten uit films en documentaires over de
Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Met een journalist uit de inner circle van politieke
verslaggeving (Washington Post, Politico, USA Today)
analyseren we de verkiezingscampagne aan de hand
van de meest actuele ontwikkelingen. Is er al een
uitkomst te voorspellen?
We brengen een bezoek aan een van de vele
campagnekantoren van Obama of de Republikeinen en
gaan mee op pad met campagnevrijwilligers.
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Woensdag

BESCHRIJVING

Proud of American Politics?

Een prominente Amerikaanse gast uit de politiek
vertelt over hoe trots hij of zij is op de Amerikaanse
politiek? Over de macht van het geld en de media,
het vertrouwen in de kracht van de democratie, de
harde campagnes, de polarisatie en een blik op de
toekomstige ontwikkelingen (het effect op campagnes
voor Nederland).

Arlington Cemetry

Bezoek aan de beroemde begraafplaats met onder
andere graf van John F. Kennedy

Borrel in de Nederlandse
Ambassade (o.v.)

In gesprek met Nederlandse expats. Hoe ervaren zij
het leven in Amerika en hoe kijken zij aan tegen de
verkiezingen?

Campagne 2012:
‘Lessons learned’ en een
ontmoeting met een Senator of
lid van het Congres

De lessen van de week, ingeleid door de Nederlandse
Amerika deskundige. Welke nieuwe fenomenen deden
zich in deze campagne voor? Hier zoomen we in op de
gast en zijn/haar ervaring in de Amerikaanse politiek.

Niesco Dubbelboer is uw gastheer in deze serie. Hij heeft een passie voor de Amerikaanse
democratie, maar is niet blind voor de negatieve kanten. Niesco was Kamerlid, lid van
verschillende campagneteams en is tot op heden directeur van de PvdA. In deze functies is
hij betrokken geweest bij talloze campagnes. Hij is een expert op het gebied van democratie.
Hij is getrouwd met een Amerikaanse en heeft verschillende contacten in de Washingtonse
politiek. Met zijn aanstekelijke enthousiasme begeleidt hij u tijdens de reis.

In de week van de verkiezingen van 2 tot en met 7 november is het programma aangepast. De avond voor
de verkiezing proberen we aanwezig te zijn bij een debat of een verkiezingsbijeenkomst van een van
de partijen. Op 6 november bezoeken we een uitslagenavond bij een van de televisienetwerken of een
bijeenkomst van Democraten of Republikeinen. De ochtend erna analyseren we de uitslag met een insider
uit Washington.

