Persbericht

GAME NIGHT MAASTRICHT
Maastrichtse jongeren besluiten opnieuw een groots Game tournament te houden!
Een aantal Maastrichtse jongeren en studenten hebben de handen bijeen geslagen om een
Gamenight te organiseren in Centre Céramique. Naast een groots Fifa toernooi met plek voor 128
deelnemers wordt de bibliotheek voor een avond omgetoverd tot Gamecenter met een uitgebreid
randprogramma voor allerlei gamers. Er zijn meerdere grote prijzen te winnen, waaronder een
Playstation 4. Het publiek kan op grote schermen meekijken of aansluiten bij andere game
activiteiten. De hele avond zal in het teken staan van gamen en sport.
INFO:
Event: Game Night Maastricht
Datum: zaterdag 28 februari 2015
Tijd: 18.00-02.00
Locatie: Centre Céramique
Toegang: Bezoekers gratis, deelnemers €12,50
Kaartverkoop: Gamenightmaastricht.nl
Facebook: Game Night Maastricht http://on.fb.me/154eCpi

Het is niet de eerste keer dat er in Maastricht een gamenight door jongeren wordt opgezet.
De vorige editie vond in april 2014 plaatsvond dan ook een groot succes met veel bezoekers en
publiciteit. Dat gamen leeft onder Maastrichtse jongeren blijkt als meer dan 100 jongeren zich
aanmeldden voor het FIFA toernooi terwijl er slechts plek was voor 32 deelnemers. Afgelopen
november begonnen verzoeken voor een nieuw game tournament bij organiserende partij Code 043
binnen te stromen en werd er een team samengesteld om het evenement grootser aan te pakken.

De organisatie aan het woord:
Rayvon Weijsters, 20 jaar “Hoe geweldig is het: lekker gamen in de bieb tot diep in de nacht! Ik ben
razend enthousiast over het concept. Als gamer heb ik mij altijd afgevraagd waarom er nooit grote
game events werden opgezet in deze regio, gamen maakt onderdeel uit van onze cultuur.

Gamenight Maastricht is powered by jongerenorganisatie Code 043, samen mét de volgende jongeren:
Anne Rijnkels| Dirk Wielders | Brandon Pieters | Rayvon Weijsters | Bram Jongen | Daan Pfeifer | Ryanne Custers | Jessi
Pieper Shermar Martina |
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Brandon Pieters, 17 jaar “Ik vond het vooral belangrijk dat naast FIFA-toernooi er genoeg te doen zou
zijn voor andere gamers. Er komt een aparte game-area waar andere games gespeeld worden en je
spontaan een battle met iemand kan aangaan.”
Dirk Wielders, 24 jaar “Naast alle games die er gespeeld kunnen worden wordt het een onvergetelijk
feest dat in het teken van gamen zal staan. Er zullen locale DJ’s optreden. Het hele event is tot in
detail uitgedacht. Wil je als bezoeker meer info, spreek dat één van de Fifa chicks aan die zullen
rondlopen.”
Bram Jongen, 13 jaar “Ik heb nog nooit eerder zo’n groot evenement mee helpen opzetten. Er komt
veel bij kijken. Dit wordt groots en professioneel aangepakt. Het communicatie en pr-plan ligt al
klaar.”
Ryanne Custers, 22 jaar: “Als meisje ben ik trots om bij dit event betrokken te zijn en het
aantrekkelijk te maken voor vrouwelijke gamers. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor de
vormgeving van het Game Night logo en de poster.”

Organisatie Game Night 2015

Afbeelding: Organisatie Game Night Maastricht 2015

Noot voor de pers:
Voor meer info, beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Anne Rijnkels. info@code043.nl –
043-350 56 57 (bereikbaar di-vr 09.30-17.30)
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