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voorwoord
Onder Centre Céramique liggen grote depots (of bunkers) waar allemaal 
historische schatten worden bewaard. Van Vikingzwaarden en menseli-
jke resten, tot middeleeuwse juwelen, heel veel keramiek en zelfs Japanse 
prenten. Deze objecten worden ook gepresenteerd aan het publiek, maar 
veelal op de gebruikelijke manier zoals je vaak ziet in musea. Dus niet echt 
spannend en al helemaal niet voor jongeren.

Student Takeover een initatief vanuit Centre Céramique en Zuyd Hoges-
chool stelt zijn Communicatie en Multimedia (CMD) studenten de volgen-
de vraag:

Hoe zou jij als ontwerper een historische schat tot leven wekken en ex-
poseren? Alle studenten krijgen een rondleiding door de kluizen en mogen 
alle objecten van dichtbij bekijken. Vervolgens kiest iedereen een object 
(of meerdere), doet er grondig onderzoek naar en bedenkt hoe dit te pre-
senteren aan het publiek. Geen vitrine met hoppa een schedel erin, tekst-
bordje en klaar. Wat zou jij vanuit je persoonlijke fascinatie, maar vooral 
ook als ontwerper in opleiding van CMD, toevoegen aan dit object om 
erfgoed spannend te presenteren met vooral een jonge doelgroep in ge-
dachten? En hoe sla je daarbij de brug tussen het feitelijke verhaal en een 
aantrekkelijke vorm?

Ervaar vanavond hoe wij dit voor elkaar hebben gekregen en laat u veras-
sen door elke student zijn unieke takeover.

Student Takeover is mede mogelijk gemaakt door

Centre Céramique - Museumnacht Maastricht - Zuyd Hogeschool

Brecht Borsato - Dave Schreurs - Fleur Sikkink - Guusje Ubaghs 
Jarrich Pommer - Lara Peters - Malvin Schuivens - Marit Berkhout

Martijn Braad - Michelle Troisfontaine - Rachelle Wijsen - Roy Jorissen 
Stan Visser - Yannick van Oostun



Brecht’s
takeover



Titel van
brecht’s takeover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eleifend 
commodo semper. Phasellus porta placerat velit, eu sagittis lacus com-
modo nec. Nulla porttitor blandit quam, vitae mattis neque suscipit at. 
Ut vestibulum pellentesque tincidunt. Proin aliquam malesuada mauris a 
condimentum. Praesent venenatis lectus eu arcu pellentesque malesua-
da. Quisque sit amet enim ut neque tincidunt finibus non a augue. Vi-
vamus efficitur ante nec elementum tincidunt. Curabitur eu commodo tel-
lus. Donec eget nibh mi. Vivamus a lectus scelerisque, accumsan enim 
et, consequat libero. Duis viverra nisl a laoreet euismod. Praesent ultrices 
magna ut congue auctor.



Dave’s
takeover



Gather around the 
magic Prose Edda

De Noorse Saga’s en Mythologische verhalen zoals ze 
zijn beschreven in de Poetic Edda en Prose Eda zijn 
een samenvoeging van oude verhalen en liederen. 
Het verhaal van Ragnarok het einde der tijden komt 
tot leven rondom u wanneer de strijd der goden en 
titanen zich rondom u afspeelt. Volg Jörmungandr en 
ervaar zijn vitale rol in deze strijd.





De vervloekte 
sleutel

Befaamd historicus dr. Blauwendraat denkt dat je 
de explosie van de mijn moet tegenhouden om de 
“tijdlus“ op te heffen. Hij heeft hiervoor een machine 
ontwikkeld die je terug in de tijd kan sturen naar 31 
Oktober 1974, wel maar 5 minuten voordat de explo-
sie plaatsvind! Kunnen jij en je hulptroepen de explo-
sie tegenhouden met behulp van de tijdmachine en de 
geschiedenis boeken van dr. Blauwendraat?



Marit’s
takeover



Het verhaal achter 
het masker.

Achter ieder persoon gaat een verhaal schuil. Wij zijn 
allemaal het resultaat van onze eigen levenservarin-
gen. Hoe zou het zijn om eens door de ogen van ie-
mand anders te kijken? En door zijn of haar verhaal te 
zien en te ervaren hoe iemand werkelijk is?



Roy en Malvin’s
takeover



The Bridge.
Meerdere perspectieven, een verhaal

Het verhaal vanuit Deshima kan vanuit meerdere per-
spectieven verteld worden. Dat is ook wat wij willen-
doen: Maastricht en Nederland vs Deshima of Dejima. 
Het draait hier om 1 kanten van 2 verhaal. Roy verteld 
zijn verhaal vanuit meerdere echte personages. Mal-
vin heeft meerdere personages die allemaal fictief zijn 
waarbij de tolk de hoofdrol heeft. Deze mensen komen 
elkaar vaker tegen en krijgen een oppervlakkige han-
delsrelatie. 



Student Takeover is mede mogelijk gemaakt door

Brecht Borsato - Dave Schreurs - Fleur Sikkink - Guusje Ubaghs 
Jarrich Pommer - Lara Peters - Malvin Schuivens - Marit Berkhout

Martijn Braad - Michelle Troisfontaine - Rachelle Wijsen - Roy Jorissen 
Stan Visser - Yannick van Oostrum


