PERSBERICHT
Rotterdamse Verhalen Vierdaagse van start
Rotterdam, 2 mei 2013 – Rotterdam is rijk aan verhalen van vroeger en nu. Deze verhalen lopen als de 4

e

dimensie door de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam. Vier van deze verhalen kan je nu beleven
tijdens de eerste editie van de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse van 2 tot en met 5 mei met diverse
nieuwe scènes, maquettes, audiovisuele presentaties en gastsprekers.

“Veel van onze ruim 85.000 bezoekers per jaar komen niet uit Rotterdam en leren op deze manier de stad
e

nog beter kennen aan de hand van deze verhalen.”, aldus Directeur Marc van Buren, “Deze 4 dimensie is
echt een verrijking van de beleving. Ook de echte Rotterdam zal gegarandeerd iets nieuws te weten
komen over zijn/haar stad.”

De aftrap voor de vierdaagse werd op 2 mei gegeven met de doping van een scheepsmodel van het
stoomschip Nieuw Amsterdam door Yvonne Keeley, cruise director bij het ss Rotterdam. De doping
geschiedde met een miniatuurfles van 5 mm groot. Dit scheepsmodel van 2,65 meter is de nieuwste
aanwinst in de miniatuurwereld. Het bijzondere verhaal achter dit pronkstuk is dat de heer Zilverschoon
hieraan ruim 20 jaar heeft gebouwd en nu zijn levenswerk schenkt aan het “Leukste Uitje van ZuidHolland”. Zijn erfenis heeft een vaste ligplaats gekregen aan de kade van de Kop van Zuid in miniatuur.
Op alle vier de dagen vertellen rondleiders van het ss Rotterdam hun verhalen over zowel de Nieuw
Amsterdam als het zusterschip het ss Rotterdam.

In de miniatuurwereld zijn de maquettes te vinden van De Hef en Café Loos in het voormalige
stationsgebouw Hofplein. Ook is de historische Rotterdamse wijk het Oude Westen verbeeld. Deze
worden uitgelicht tijdens de vierdaagse met verhalen van Rotterdammers die nauw verbonden zijn aan
deze historische plekken. Bijvoorbeeld de voetstappen van “Opa Loos”, de grondlegger van zowel café
Loos als Plaswijckpark. De geprojecteerde vlammen op het café Loos symboliseren de verwoesting
tijdens het bombardement op Rotterdam. Er zijn in de miniatuurwereld korte films te zien op vijf nieuw
geplaatste schermen.

Meer informatie over de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse is te vinden op
www.miniworldrotterdam.com/rvv
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Meer informatie is te verkrijgen bij Tamara Boelee van Miniworld Rotterdam op 010-2400501 of
tamara.boelee@miniworldrotterdam.com.

Persfoto’s zijn te vinden op : www.miniworldrotterdam.com

