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AnimeCon 2019: 14 t/m 16 juni 2019, Rotterdam Ahoy!
Het Anime, Cosplay en Game festival gaat vijf hallen met meer dan 15.000 m2
beursoppervlak vullen met ninja’s, catgirls, maids en fans.
AnimeCon 2019, de 21e editie van AnimeCon, zal vanaf vrijdag 14 juni tot en met
zondag 16 juni 2019 plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. AnimeCon groeit elk jaar en
Ahoy biedt de ruimte om die groei nog vele jaren door te zetten, mede dankzij het
“Hart van Zuid” plan van de gemeente Rotterdam met onder meer een nieuw
congrescentrum, hotel, bioscoop en een verbeterd metro- en bus-station. Rotterdam
Ahoy wint hiermee een uniek nieuw 55 uurs non-stop fan festival, met tijdelijke
camping in het Zuiderpark.
Het thema voor AnimeCon 2019 zal op zondag 17 juni 2018 aangekondigd worden
tijdens de Closing Ceremony van AnimeCon 2018 in het Koning Willem Alexander
Theater van World Forum The Hague.

In 1999 organiseerde een kleine groep fans van Japanse populaire cultuur een festival in
Rotterdam voor andere fans. Er waren maar weinig mensen die er aandacht aan
besteedden. In de jaren daarna raakte de locatie in verval om zelfs geheel te verdwijnen.
Ondertussen zwierf de groep fans rond in de vergeten buitengebieden van het land.
Langzaam… ongemerkt… groeiend! In 2013 kwam de groep plotseling in beweging: op naar
het midden van het land. World Forum The Hague bleek vruchtbare grond en plotseling
begon de groep sneller te groeien met meer dan 2.000 extra bezoekers per jaar.
De kleine groep fans van toen is veranderd in een horde van 25.000 fans die in 2019 neer
zal dalen over Rotterdam. Dus sluit de deuren en doe de ramen dicht! Houd vrouwen en
kinderen thuis voor ze ontsnappen en zich aansluiten bij de meute! Want als de fans komen,
en dat zullen ze, dan sturen ze hun beste mensen! Cosplayers in kostuums die zo van de
filmset lijken te komen! Gamende zombies die de hele nacht doorbrengen met bord- en
kaartspellen. Striptekenaars, video game makers, Aziatische cateraars, martial arts
specialisten en verkopers van verslavende merchandise! Het houdt niet op, de hele nacht
door. Je kan het niet tegenhouden!
Automobilisten adviseren wij Rotterdam te mijden, vanwege het ernstige risico afgeleid te
worden door passerende bezoekers. Reizigers met het openbaar vervoer verzoeken wij
vriendelijk niet (te veel) te staren. Ninja, Spiderman en Deadpool cosplayers verzoeken wij
niet aan het plafond van de metro te gaan hangen, ook niet bij grote drukte, in verband met
het gevaar van vallende voorwerpen! Kortom: AnimeCon 2019 komt naar Ahoy!
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Eenentwintig jaar na het eerste festival in 1999 keert AnimeCon terug naar Rotterdam.
AnimeCon is een festival door fans voor fans en wordt georganiseerd door vrijwilligers. Sinds
de verhuizing naar Den Haag in 2013 groeide AnimeCon, dankzij de uitstekende
samenwerking met World Forum The Hague, met meer dan 2.000 bezoekers per jaar. Met
naar verwachting 18.000 bezoekers dit jaar komt het festival nu in de buurt van de maximale
capaciteit van de locatie. Het World Forum The Hague en het bestuur van de Stichting JPOP - de organisator - hebben daarom besloten dat 2018 de laatste keer in Den Haag is en
er nog één keer een groots feest van te maken!
Het bestuur van de Stichting J-POP kijkt uit naar de mogelijkheden bij Ahoy zoals de ruimte
in de hallen, een tijdelijke camping in het ernaast gelegen Zuiderpark en het bereikbaar zijn
met de metro. Anderzijds verwachten zij met weemoed terug te gaan kijken op het theater,
de vele zalen en de drie hotels op loopafstand van World Forum The Hague.
Einde bericht

AnimeCon wordt sinds 1999 jaarlijks georganiseerd en is een non-stop driedaags festival om
de nieuwste en beste animaties, manga’s, films en games uit Japan te zien, te spelen en om
de personages tot leven te zien komen! ‘s Werelds beste cosplayers komen naar AnimeCon
om hun zelfgemaakte kostuums te tonen en deel te nemen aan de kostuumwedstrijden.
Het festival onderscheidt zich van evenementen zoals comic cons met een grote diversiteit
aan activiteiten. Uiteraard is er ook een uitgebreid aanbod aan merchandise, maar dat is
slechts een van de vele onderdelen van het festival. Andere activiteiten zijn de hele nacht
door de nieuwste films uit Azië kijken, bord- en kaartspellen doen, video games spelen,
genieten van een uitgebreide Aziatische catering en deelnemen aan meer dan 200
wedstrijden, lezingen, proeverijen en workshops.
Meer dan de helft van de 18.000 bezoekers doet aan cosplay: zich verkleden als hun
favoriete film-, game- of stripkarakter. 85% van de bezoekers is tussen de 13 en 30 en de
gemiddelde leeftijd is 23 jaar. Er komen ongeveer evenveel dames als heren. 12% van de
bezoekers komt uit het buitenland.
Op aanvraag voor de pers tijdens AnimeCon 2018:
- interviews met JAM Project
- interviews met NECRONOMIDOL
- interviews met XMAS en andere bands
- interviews met winnaars of jury van de cosplay competities
- interviews met winnaars of jury van de Dutch Manga Awards
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Met een perskaart van de NVJ kunt u vrij toegang tot het festival krijgen. Medewerkers van
de pers zonder perskaart wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met
press@animecon.nl om een persbadge aan te vragen.
P +31 (0)6 2154 3221
E press@animecon.nl
W www.animecon.nl
F https://www.facebook.com/Animeconnl
T https://twitter.com/animeconnl
I https://www.instagram.com/animeconnl/
Onze pers folder bevat foto’s, pers releases, logo’s en overige informatie die gratis gebruikt
kan worden voor de promotie van de Stichting J-POP en AnimeCon, zolang de copyright
houders geciteerd worden. Alle overige rechten liggen bij de copyright houders. De Ahoy
2019 folder bevat afbeeldingen specifiek over de verhuizing naar Ahoy.

Marieke & Clara na de ondertekening van de overeenkomst met Ahoy © Kristof
Nachtergaele 2018

Cosplayers at AnimeCon 2017 © Kees Stravers 2017
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