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Nou ja

“Sun in the house and sky in theateramsterdam”.
Nou ja
Beste MediaDromers,

Spannende maanden.
Opening Verzamelkast, Nostalgia en Buurman & Buurman.
Maar ook de verhuizing van het depot van de Tarweweg Nijmegen en Zutphen.

Vandaag hebben Rob en ik een bezichtiging en gesprek gehad over een mogelijke opslag in
Nijmegen in de buurt van de Tarweweg. Deze ruimte is samen met de ruimte in de Molenpoort en
een mogelijke ‘Kippenhok’ voldoende om alles een plek te kunnen geven.
Deze ruimte is voorzien van stellingkasten en daarnaast biedt samenwerking met betreffende
organisatie mogelijkheden. De ruimte is ook betaalbaar, en dat is niet onbelangrijk.
Komende week wordt het duidelijk. Hans gaat het intern voorleggen en met zijn huisbaas
bespreken. Ik zal wel afscheid moeten nemen van een gedeelte van de decors, collectie en
bouwmaterialen. Met pijn in mijn hart zal ik keuzes moeten maken maar met jullie steun gaat het
zeker lukken.
Komende dagen maken, onder andere, Rob en ik een plan om alles inzichtelijk te krijgen zodat er
een planning komt hoe we de verhuizing voor elkaar krijgen. Maar, dat kan alleen maar met jullie
actieve hulp, tog? Sluit je aan!
Vervoer vanuit de Tarweweg naar de ander opslag is nog wel te regelen maar de rit van Zutphen
naar Nijmegen zijn meerdere trailers nodig. Maar ook dit gaat lukken. Moet ! Elk idee welkom.

Als in Nijmegen het startshot van de honderdste vierdaagse af gaat
is onze opslag geregeld. TOG? n dan……………… FEESTEN.
Waar woon jij?

“Julianaplein Nijmegen heet Vierdaagseplein”
Even voor de record, OPUS ligt tegenwoordig aan het Vierdaagseplein nummer 1

MediaDromebouwers: Ajeto
Vorige week is de bouwploeg MediaDrome bij elkaar gekomen. Ben, Steve, Vera, Petra, Stef en
ondergetekende hebben besproken hoe we de komende weken gaan werken aan onze nieuwe
presentaties. De komende mails gaan we communiceren hoe en wanneer we onze fantastische
projecten gaan realiseren. Let op je mailbox………

Floris:
Het duurt even maar dan heb je ook wat.
Frank en Piet Dirkx hebben zich gestort op aflevering 13 en de documentaire die is gemaakt voor
MediaDrome. De unieke aflevering is versterkt met tekeningen van Gerrit Stapel en duurt nu ruim
18 minuten. De documentaire is opnieuw gemonteerd en geeft een bijzonder beeld van Paul
Verhoeven en Gerard Soeteman over Floris. Komende zomer (juni-juli) een mooie gebeurtenis in
de Doornenburg. Hoe het er allemaal uit komt te zien en wat we gaan doen en natuurlijk wat zijn
de mogelijkheden, wordt ook aan gewerkt. Wil je hier je bijdrage aan leveren? Laat het me even
weten. Je maliënkolder uit de mottenballen halen?

We wachten nog met smart op een reactie van Rutger (Floris) Hauer op ons verzoek om de bijzonder
bijeenkomst te komen openen. Wordt vervolgd. Misschien wel een Gelderland abonnees actie.

Star Wars:
De expositie is nog tot 30 april te bewonderen. Het loopt niet storm maar de reacties zijn super
positief en veel belovend voor de expositie in 2017. Wel tevreden.
Het heeft even geduurd maar eindelijk komt er wat schot in het contact met
Disney en Hasbro. Aankomende vrijdag wordt duidelijk of we met elkaar verder kunnen.
We mogen sowieso een expositie organiseren en sowieso levert Hasbro merchandising.
Het is alleen de vraag of ze actief mee gaan werken en ook hun naam willen binden aan
MediaDrome Nijmegen. Ik stort me er helemaal op en doe me uiterste best om het meest
mogelijke/haalbare er uit te halen.
Jelle:
Onze ‘knikker’ expert gaat een baan ontwikkelen voor Buurman & Buurman. Rode en gele knikker
in strijd om de finish. De muur in de activiteitenruimte wordt het decor van een knikkerbaan van 7
meter lang, .80 meter breed en 2.50 meter hoog (indicatie). Daarnaast gaan we kijken of er in de
Molenpoort een mooie etalage is waar een andere baan van Jelle kan komen te staan als
promotie.
OPROEP:
Als Jelle gaat bouwen in Nijmegen is het wenselijk dat hij kan overnachten. Een bed en een
douche is genoeg. Nu zou je denken: Molenpoort of OPUS zijn natuurlijk geschikte locatie, helaas
deze opties vallen af. Wie kan hem onderdak geven voor die periode of wie weet een oplossing op
dit verzoek? Caravan, vakantiehuisje, tuinhuisje, leegstaande kamer, kind uit huis ?

Lego:
Buurman & Buurman ‘bricks’ is onderweg. Zodra deze binnen zijn gaan we een mooie presentatie
maken voor in de etalage.
Suzanne (Stevenstoren in Lego) gaat helaas MediaDrome verlaten. Tja, wederom een die-hard
die door een baan keuzes moet maken. Snapt hier natuurlijk helemaal niets van omdat er niets
leukers is dan MediaDrome, maar toch begrip hier voor. Suzanne ontzettend bedankt en wie weet
dat je alle ander MediaDromers nog eens leert kennen. Thanx

Tante Hannie:
We moeten alle zeilen bij zetten om de omzet van Tante Hannie te verhogen. Zoals iedereen weet
gaat het met de detailhandel ontzettend beroerd. Niet alleen in winkelcentrum molenpoort.
Wat dat betreft kan de toekomst van MediaDrome in de binnenstad van Nijmegen uitermate
succesvol worden. De huidige concepten die momenteel ontwikkeld worden kunnen een
belangrijke plaats innemen in leegstaande winkelruimtes in verschillende centrums.
Daarnaast zijn de webshop en alle initiatieven van MediaDrome een belangrijk onderdeel.
Maar dat gaat niet vanzelf. Om de winkel draaiend te houden hebben we de inzet van alle
MediaDromers meer dan nodig. Onze grootste steun en toeverlaat, Yasin, gaat werken bij NXP.
Helemaal geweldig dat hij een betaalde baan heeft gevonden. GEFELICITEERD. Wanneer hij
daar gaat beginnen is nog even afwachten dus we mogen nog een fantastisch ‘afscheidsfeest’
organiseren. Bijna een jaar heeft hij vier dagen per week zich volledig gestort op Tante Hannie.
Yasin, thanx. Uitnodiging komt………………….van de andere kant hoop ik stiekem dat hij weer
terug komt.

Vanuit de G1000 wordt er de komende tijd veel energie gestopt in de leegstand problematiek en
komen er nieuwe ideeën en nieuwe mensen die zich gaan buigen op deze uitdaging. Studenten,
professoren en ander bezorgde Nijmegenaren buigen zich komend jaar over nieuwe invullingen
om de Nijmeegse binnenstad leefbaar te maken.
Ik heb in ieder geval enorme energie gekregen van de G1000 bijeenkomst en hopelijk wordt het
geen grote teleurstelling. Wil je ook je bijdrage leveren? Let me know.
Sfeerbeelden: sun in the house.

Tot zover, tot snel weer……………………. Bijdrage aan ons bulletin? paul@mediadrome.nl

Opslag? Heeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Paul

