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Beste mensen van de pers,
In deze perskit vind je alle informatie over het jongste, stoerste én leukste museum van Nederland
voor strips, animatie en games: Storyworld!
Na jaren van plannen, ontwerpen en verzamelen en na de sluiting van het Nederlands Stripmuseum
in het voorjaar van 2019, neemt Storyworld het stokje over en krijgt het beeldverhaal de plek die het
verdient. Zaterdag 11 januari openen we de deuren voor publiek!
In deze persmap hebben we de nodige informatie bijgevoegd. Eigenlijk alles wat je wilt weten over of
zien van Storyworld:
> Storyworld, in het kort
> Storyworld presenteert: The Art of Loish
> Storyworld bedankt
> Praktische info, beeld en contact

Zaterdag 11 januari tussen 10.00 en 17.00 uur is de officiële publieksopening. Rond 12.00 uur sturen
we daarover een persbericht met beeld. Wil je zelf graag verslag doen van de opening, meld je dan
van te voren aan via communicatie@storyworld.nl
We hopen dat je net zo enthousiast wordt over Storyworld als wij zijn!

Namens iedereen bij Storyworld en Forum Groningen,
Else de Groot
Communicatie & marketing

Storyworld
Het Nederlands museum voor strips, animatie en games
Verhalen vertellen is een gave. Maar waarin zit ‘m nu de kunst? Het nieuwe Nederlands museum
Storyworld ontrafelt de geheimen van grote verhalenvertellers en toont Nederlandse en
internationale successen op het gebied van strips, animatie en games. Van begin tot eind. Want elke
superheld en elke slechterik is ooit begonnen met een potloodstreep op een leeg vel papier.
Bovendien is Storyworld een plek waar bezoekers zelf aan de slag kunnen met alle bouwstenen en
aspecten van strips, animatie en games.
Collectie
Storyworld zoomt als enige museum in Nederland in op de nationale hoogtepunten op het gebied
van strips, animatie en games. Van klassiekers tot werk van aanstormend talent, van
beeldkunstenaars tot grote gamestudio's met internationaal succes; in Storyworld vind je de beste
werken van Nederlandse bodem.
We hebben een brede, eigentijdse collectie opgebouwd van werken op het gebied van strips,
animatie en games. Bijvoorbeeld storyboards van tekenfilms, props van animatiefilms en games die
je samen kunt spelen. Een deel van onze stripcollectie komt uit de nalatenschap van het
Stripmuseum, dat in het voorjaar van 2019 gesloten is.
Route door Storyworld
Storyworld heeft een vaste route, waarbij bezoekers alle aspecten van verhalen vertellen
tegenkomen. Het begint bij het begin: eerst bedenk je over wie het verhaal gaat en waar het verhaal
zich afspeelt. Je vindt hier bijvoorbeeld de eerste karakterschetsen van Shrek en originele
storyboardtekeningen van Aladdin. Vervolgens lopen bezoekers door naar de verschillende media
waarmee je dat verhaal kunt vertellen: strips, animatie en games.
In de tweede zaal van Storyworld ontdekken bezoekers onze strips. Hoe maak je een stripverhaal en
hoe teken je je eigen stripfiguur? Hier tonen we de hoogtepunten van internationale en Nederlandse
striptekenaars, zoals Toonder, Barbara Stok en Romano Molenaar.
Vervolgens ontdekken de bezoekers van Storyworld hoe bijzonder het productieproces van animatie
is aan de hand van originele tekeningen, storyboards en flipbooks. Je ziet hier ook unieke figuren en
voorwerpen die gebruikt zijn in echte stop-motionfilms. Én een 3D-zoetrope met Shaun the Sheep en
Timmy, gemaakt door de modelmakers van Aardman Animations.
Bij de games, in het vierde deel van Storyworld, laten we zien wat de rol van het verhaal is in
computergames. Ontdek al spelend wat ‘the lore’ is en wat de ‘decision tree’ betekent. Je krijgt een
kijkje achter de schermen van een grote Nederlandse game-studio en natuurlijk kun je zelf een game
in elkaar zetten.
In de laatste ruimte presenteert Storyworld meerdere keren per jaar een het werk van een bekende
maker.

Storyworld presenteert: The Art of Loish
De Nederlandse illustratrice Lois van Baarle, ook bekend als Loish, presenteert als eerste haar werk in
Storyworld in de tijdelijke expositie The Art of Loish. Van Baarle ontwerpt personages voor
animatiefilms en computergames, waaronder Horizon Zero Dawn (2017). Maar het grootste succes
heeft ze momenteel met haar vrije werk waarin vaak jonge vrouwen centraal staan. Soms dromerig,
maar meestal krachtig en zelfstandig. Vooral met deze portretten wekt ze internationaal
bewondering en vergaarde ze als @loisvb 1,7 miljoen volgers op Instagram.

Storyworld bedankt:
Onze partners
NorthernLight is een bureau dat transformatieve ervaringen voor merken, musea en openbare
ruimtes ontwerpt. Zij hebben Storyworld ontworpen. Andere projecten van NorthernLight zijn
bijvoorbeeld ‘Brew Your Ride’ van Heineken Experience en Experimenta Science Centre in Heilbronn.
Meer info: Northernlight.nl
Brandwacht en Meijer is een decor- en interieurbouwer en heeft het interieur van Storyworld
gebouwd. Andere projecten van Brandwacht en Meijer zijn bijvoorbeeld Club Munch Rotterdam en
Stedelijk Museum Amsterdam.
Meer info: Brandwachtenmeijer.nl
YIPP is een digital studio en heeft de games en interactives gemaakt. Andere projecten van YIPP zijn
bijvoorbeeld MOVE Amsterdam en Schip in Zicht Texel.
Meer info: Yipp.nl
Wirtz is een film & experience agency en heeft de immersieve projectie-installaties gemaakt. Andere
projecten van Wirtz zijn bijvoorbeeld KPN Xperience en Brew You Ride, Heineken Xperience.
Meer info: Wirtzfilm.nl
Onze subsidiënten
De totale begroting van Storyworld is 1,3 miljoen euro. Daarvan heeft BankGiro Loterij € 500.000
gedoneerd. Het resterende bedrag is afkomstig van Forum Groningen, BPD Cultuurfonds en Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Praktische info, beeld en contact
Er valt veel te vertellen over en nog meer te zien bij Storyworld. Via onze website blijft je altijd goed
op de hoogte: storyworld.nl/pers. Daar vind je naast algemene informatie ook een beeldbank met
interieurfoto’s.
Prijzen en openingstijden
Storyworld is van dinsdag t/m zondag te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur (toegang tot 17.00 uur).
Normaal
Jeugd t/m 6 jaar
Jeugd t/m 17 jaar
Studenten

€ 9,€ 0,€ 6,€ 6,-

Museumjaarkaart
De Museumjaarkaart is bij opening van Storyworld nog niet geldig. Het proces van accreditatie loopt
nog, we verwachten later dit jaar dat de Museumjaarkaart geldig is.
In Forum Groningen
Storyworld is te vinden op de zesde verdieping van Forum Groningen en is onderdeel van Forum
Groningen. Meer informatie over het Forum, vind je op forum.nl/pers.
Contact
Voor meer informatie over Storyworld, kun je contact opnemen met Else de Groot, afdeling
marketing & communicatie, via de mail communicatie@storyworld.nl of telefonisch 06 27 61 73 12.
Storyworld
Het Nederlands museum voor strips, animatie en games
Nieuwe Markt 1
9712 KN Groningen
Storyworld.nl

