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De TI-99 Italian User Club wacht op jou!
De Italiaanse gemeenschap van de TI-99/4A nodigt alle gebruikers uit voor het volgende
Europese Treffen in hotel ‘Rouge et Noir’ in Rome van 29 oktober tot 1 september 2017.
Voor degenen die dit niet weten; het TI TREFFEN is sinds 1986 een historische Europese
bijeenkomst van TI-99/4A enthousiasten uit de hele wereld en wordt jaarlijks in een andere stad
georganiseerd. Dit jaar, voor de tweede keer, is het de beurt aan Italië om dit mooie en
langverwachte evenement te hosten. De Italiaanse TI-99 gebruikersclub organiseert dit
evenement in de Italiaanse hoofdstad! De TI-99/4A zal de hoofdrol vervullen bij dit spektakel.
De live veiling en verkoop sectie met veel beschikbaar TI-99 materiaal mag niet worden gemist.
En volg ook de presentatie van nieuwe hardware en mini-conferenties over de TI-99.

De historische stad ROME werd gesticht in 753 AD, maar was al veel eerder bewoond en dit
maakt sommige delen van Rome de oudste in Europa. De bevolking van de stad bestond uit
een mix van Latijnen, Etruskers en Sabines. De stad werd de hoofdstad van het Romeinse
Koninkrijk, de Romeinse Republiek en het Romeinse Rijk, en wordt beschouwd als de wieg van
de westerse beschaving. Het heet daarom 'Roma Aeterna' (de eeuwige stad).
Het TREFFEN HOTEL is het ‘Rouge et Noir Hotel & Conferentiecentrum’, een 4-sterrenhotel in
de buurt van het centrum van Rome met 207 kamers: gezellige en lichte twee-, drie- of
vierpersoonskamers. Deze kamers zijn voorzien van alle gemakken en een ruim balkon:
airconditioning, WiFi, tv, koelkast, telefoon, elektronische kluis en badkamer met bad of douche.
Rouge et Noir biedt ook een eigen parkeerplaats en een buitenzwembad, gratis voor haar
klanten. Het hotel heeft een pendelbus (op vaste uren) van en naar het dichtstbijzijnde
metrostation 'Pietralata', gelegen aan metrolijnlijn B. Het Hotel
Rouge et Noir ligt op ongeveer 2 km van dit metrostation.
Hotel Rouge et Noir, adres: Via di Pietralata, 162-00173 Roma
(Italia)
telefoon: (+ 39) 06-416009 Email: info@hotelrougeetnoir.it
De website van het hotel is: http://www.hotelrougeetnoir.it/
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Twee LUCHTHAVENS brengen Rome in verbinding met de rest van de wereld. De luchthaven
van Fiumicino (Leonardo da Vinci) is het grootste en heeft verbindingen van de grote
luchtvaartmaatschappijen met heel Europa. Deze luchthaven wordt ook gebruikt door
budgetmaatschappijen zoals EasyJet en Vueling. De andere is de luchthaven van Ciampino en
is oud en klein. Het wordt gebruikt door Alitalia en ook door vele andere maatschappijen zoals:
Wizz Air, Transavia, Ryanair en EasyJet.
Het openbaar vervoer in Rome is uitstekend. Er is een uitgebreid netwerk van bussen en er zijn
drie metro lijnen: A, B en C. Het centrale punt voor het openbaar vervoer is Termini (ook het
centrale treinstation). Op dit station zijn er treinverbindingen naar de
luchthavens.

Het TI TREFFEN begint op vrijdag na de lunch met de installatie van onze computers in de
tentoonstellingsruimte van het Hotel Rouge et Noir: een ideale ruimte voor demonstraties van
dit type. Zaterdag wordt volledig gewijd aan onze geliefde computer en we sluiten de dag
samen af met het jaarlijkse TI TREFFEN diner. Tijdens dit diner zullen we de plaats en datum
van het TI TREFFEN van het komende jaar bespreken. Tevens zullen we de winnaars van de
Edgar Mauk Awards voor het jaar 2017 bekend maken.
Op zondagmorgen biedt de Italiaanse TI-99 gebruikersclub aan geïnteresseerden een bezoek
met de bus naar Rome aan. Een gids zal in de bus aanwezig zijn. Het is daarna mogelijk om in
het hotel te dineren of te dineren in een van de vele restaurants verspreid over de stad. Het
aantal zitplaatsen is beperkt en we geven prioriteit aan niet-Rome bewoners. Reserveringen
worden aanbevolen en door ons gewaardeerd.
De kosten voor het bijwonen van de TI TREFFEN, met deelname aan de meeting, reservering
van een tweepersoonskamer voor alleengebruik, bedragen ongeveer € 133, -, zijnde 2 nachten,
inclusief ontbijtbuffet (2 x € 48, -), diner op zaterdag (€ 25- ) en belastingen (2 x € 6, -). Voor
een tweepersoonskamer met twee bezoekers moet u € 22, - extra rekenen. Voor andere
tarieven en vragen wordt u aangeraden om het hotel te bellen.

Vul a.u.b. het TREFFEN Participatie formulier in
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VOORLOPIG TIJDSCHEMA VAN HET 32e TI TREFFEN
Vrijdag 29 oktober 2017:
13:00 - 16:00 Inrichten tentoonstellingsruimte en welkom;
16:00 - 16:30 Officiële opening van het TI TREFFEN en evenementeninformatie;
17:00 - 19:00 Lol met de TI-99/4A en contacten tussen de deelnemers;
19:30 - 21:30 Pauze voor het diner in het hotel;
21:30 - 00:00 Meer TI-99/4A lol;
Zaterdag 30 oktober 2017:
08:30 - 10:30 Nog meer TI-99/4A lol;
10:30 - 12:30 Demonstraties en lezingen;
12:30 - 14:00 Pauze voor lunch in het hotel.
Tijdens de lunch: vergadering van de groepsvertegenwoordigers.
14:00 - 17:00 Demonstraties en lezingen;
17:00 - 18:00 TI-99/4A items te koop: veiling en raffle;
18:00 - 19:30 Demonstraties en lezingen;
19:30 - laat

Officiële TI TREFFEN Diner in het hotel. Informatie over het volgende Treffen.
Aankondiging van de winnaars van de Edgar Mauk Awards 2017.

Zondag 1 november 2017:
08:00 - 10:30 Demontage van apparatuur. Ontruimen van de zaal;
10:30 - 12:30 Rondrit met bezienswaardigheden in de stad Rome;
 Dit schema is mogelijk onderhevig aan wijzigingen.
VOORLOPIGE LIJST VAN
 David Vella
 Ralph Benzinger
 Klaus Lukaschek
 Jeffery
 Fabrizio V
 Luke B
 Fred Kaal
 Michael Zapf

DEMONSTRATIES EN LEZINGEN
Module ‘Break Free‘ en het gebruik van GPL
Demo van de FinalGROM en van XDT99 tools
Presentatie van zijn programma WEB99
Horloges van RT
Presentatie van een Android spel
Nieuw spel voor de TI99/4A
HDX project (uberGROM versien)
Laatste ontwikkelingen van de MESS emulator

TI-99 Italian User Club:
Ciro Barile, tel: (+39) 328 31 38 026
Email: info@ti99iuc.it
Website: http://www.ti99iuc.it/
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