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Uit recent onderzoek van de Museumvereniging is achter-
haalt dat in 2019 maar 18% van de bezoekers aan musea 
onder de 18 jaar oud is. Onder de jongeren gaat de groep 
van t/m 12 voor 68% in hun vrije tijd en de rest met school. 
Bij de groep van 13 tot 18 voor 61% in de vrije tijd gaat en 
de overige met het onderwijs. Terwijl 61% van de gehele 
bezoeken in alle leeftijden graag naar geschiedenismuseums 
gaat. (Museumvereniging, 2019). Dit aantal vind ik persoon-
lijk erg verassend. 

Dit is een van de redenen waarom de Museum Nacht Maas-
tricht jaarlijks een hele happening is waar jong en oud naar-
toe komt. Centre Céramique organiseert elk jaar de Student 
Takeover. Studenten van Zuyd Hogeschool krijgen de keuze 
uit verschillende artefacten om hier een moderne en creati-
eve spin aan te geven in zeer veelzijdige exhibities. 

In dit onderzoeksverslag neem ik de lezer mee op reis door 
de mythische en magische verhalen uit de Prose Edda en 
Poetic Edda waar de bekende noorse mythes over Thor, Loki 
en Odin hun oorsprong vinden.

Inhoudsopgave

- Introductie en trendanalyse 3

- Het Artefact 4

- DPOV 5

Primair Onderzoek 6

- Interviews                      7

- Expert Interview             8

Secundair Onderzoek 9

- Good practices                      10

- Literatuurstudie                      12

Frames                       14

- 10X10(ish) Challenge       15

- Gather around for a story      16

- Who says reading is boring?      17

- The impact from myth decennia later     18 

Posters en feedback         20

- Poster versie 1       21

- Poster versie 2       22

Convergeren                 23 

- Gather around the magic Prosa Edda    24

- De 5Es en digitaal alternatief     25

- Het verhaal                  26

- Narrative Storyboards               28

Final poster       30

Bronnen        32



4    5

Het artefact
Tijdens een bezoek aan Centre 
Céramique konden de studenten van 
Zuyd Hogeschool een artefact kiezen. In 
Centre Céramique worden diverse 
gemeentelijke collecties beheerd zoals 
bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van 
de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de 
Mosa, de Limburgse en Maastrichtse 
archeologiecollecties en de glascollectie. 
Al vanaf het begin wist ik dat ik iets wou 
gaan doen met noorse mythologie 
aangezien hier bij mij een persoonlijke 
fascinatie zit.

De keuze voor mijn artefact is gevallen op 
een aantal oude germaanse gespjes. Op 
deze gespjes wordt een oneindige slang 
weergeven. Binnen Noorse Mythologie 
staat dit symbool voor Jörmungandr de 
Midgaardslang. Jörmungandr is een van 
de kinderen van Loki. 

Volgens de Prose Edda gooide Odin 
Jörmungandr in de grote oceaan die de 
wereld omcirkelt. Hij werd zo groot dat 
hij de aarde omsingelde en zijn eigen 
staart vastgreep. Er werd gezegd dat als de 
Wereldslang zijn staart zou loslaten, 
Ragnarök (het einde der tijden) zou 
beginnen.

Mijn persoonlijkge fascinatie voor noorse 
mythologie komt voort uit een fascinatie 
voor pop-culture en cinema. Noorse 
mythologie wordt al voor zolang als ik mij 
kan herinneren gebruikt als de bodem 
voor vele fantasierijke uitingen zoals Lord 
of the Rings, Harry Potter en natuurlijk 
Thor uit de Marvel films. Hierdoor voel ik 
een diepe persoonlijke connectie met het 
artefact en uit deze fascinatie komt mijn 
grootste doel dit project naar boven. 
Bezoekers van museumnacht educeren 
over de noorse saga’s.

DPOV

De aandacht trekken van bezoekers 
tijdens de museum nacht, aan de hand 
van een unieke en interactieve expositie 
van een historisch artefact.

Doelstelling

Hoe presenteren wij tijdens de museum 
nacht een historisch artefact op een 
unieke, stijlvolle en interactieve manier 
aan bezoekers, om ze te enthousiasmeren 
en de aandacht trekken?

Probleemstelling

• Welke initiatieven bestaan er al rondom het enthousiasmeren van bezoekers bij 
musea en exposities? (best, good and bad practices).

• Waar moet een goede en interessante expositie aan voldoen? (Expert interview, 
literatuurstudie)

• Wat trekt bezoekers aan om naar musea te gaan en wat kan je doen om de musea 
experience beter te maken? (Interviews, literatuurstudie, framen).

• Hoe houd je de doelgroep bezig tijdens de museum nacht? (Interviews, 
literatuurstudie, framen).

• Hoe pas je storytelling toe tijdens een expositie? (Expert interview, 
literatuurstudie). 

• Welke technologie wordt toegpast binnen exposities? (Expert interview, 
literatuurstudie).

Deelvragen
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Primair 
Onderzoek

Interview
Een van de eerste tools die ik heb ingezet binnen mijn onderzoek is het interviewen 
van jongvolwassenen maar ook experts. Zo heb ik gesproken met Wouter Fassbender, 
27 jaar en freelance -journalist van beroep. 

Dit was een erg intressant gesprek waarin Wouter mij meerdere malen vertelde dat hij 
de musea van tegenwoordig te droog en te saai vind. “Al die stilstaande schilderijen 
spreken mij totaal niet aan“ kreeg ik als antwoord op de vraag waarom hij niet vaak 
naar musea ging. “Ik mis de interactie“. 

Hij herinnert zich dat hij vroeger met school vaak naar een museum ging en deze 
waren altijd ingericht voor kinderen, er was interactie, spelenderwijs leren.  Wanneer 
de aandacht echt wordt getrokken dan komt het ook binnen. Een bezoekje aan een 
museum is echt een ervaring volgens Wouter en moet ook zo ervaren worden. Om 
deze reden zou Wouter niet snel alleen naar een museum gaan.  Hij ziet het echt als 
een uitstapje, wanneer hij dan de mogelijheid zou hebben tot een gids dan zou hem dat 
veel meer aanspreken. 

Dit interview heb ik verwerkt in een empathy map om een beeld te krijgen van de 
pains en gains.



Secundair
Onderzoek
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Expert Interview
Voor de expert interviews hebben we met 2 personen gesproken. Rob Delsing, Senior 
Lecturer bij Zuyd Hogeschool binnen het vakgebied storytelling en multimedia 
stories. En Tom Luyten, Lecturer creative technology. 

De belangrijkste informatie uit het interview met Rob:

• Immersion in musea: bezoekers het gevoel geven dat ze op een bepaalde plek zijn 
(grafkelder etc.) Dat je jezelf verliest in een wereld/geschiedenis: HET idee dat je 
er zelf bent, zorg voor genoeg handvaten en weinig museum achtige dingen 
(kaartje je bent nu in de grafkelder, brengt je terug naar het heden ipv het 
verleden).

•  Voorkom dat de rest van het groepje geen interactie kan hebben met de expositie 
(niet alleen 1 iemand aan de laptop) geef meerdere de optie mee te doen/kijken.

•  Opening boxes (als iemand gebogen staat, ergens naar of in kijkt, triggert dat).
•  Bezoekers komen  vaak in groepjes en nooit alleen (maak het voor meerdere 

mensen toegankelijk).
•  Gemiddelde tijd 5 minuten -> Maak binnen een korte tijd je punt (maak gebruik 

van lagen van informatie).
•  Zorg ervoor dat mensen iets leren.
•  Denk na over de fysieke ruimte (kans bestaat dat mensen er voorbij lopen).
•  De boodschap moet duidelijk zijn voor het publiek.
•  Hoe meer zintuigen je kan prikkelen hoe meer betrokken die persoon zich voelt 

bij het onderwerp.

De belangrijkste informatie uit het interview met Tom:

• 5E model, de focus ligt op het model maar vergeet de rest niet.
• Entrypoint het belangrijkste.
• Engagement is het hart van de installatie.
• Een interface kan een deel zijn van een installatie (moet ondersteunen).
• Het verhaal daar zit de sweet spot.
• De interface moet niet te leuk zijn, moet direct te begrijpen zijn.
• We vergeten vaak hoe veel stimulans we krijgen van een installatie.
• Geluid is vaak iets wat vergeten wordt, maar het kan een basis vormen.
• Geur is een moeilijke en dubbele zintuig - komt het sterkste binnen, maar is super 

moeilijk te ontwerpen en te controlleren (gedoseerd laten ontstaan).
• Werk met grootte (de schaal van iets) wow effect creeeren.
• Projecties zijn makkelijk op een grote schaal te gebruiken.
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Allereerst in mijn onderzoek ben ik gaan 
zoeken naar good practices van noorse 
exposities die al bestaan om hier 
inspiratie uit te halen en mij op een 
bepaald pad te sturen. 

Good practices

Vikings: Beyond the Legend
• Een viking schip op schaal waar ze ook laten zien 

hoe het schip gerestaureerd is door archeologen.

• Op een groot diascherm worden filmpjes getoond 

van hoe de viking dorpjes er in die tijd uit zagen. 

• Door veel historici beschouwd als de officiële 

geboorteakte van Denemarken, is de Jelling-steen 

een belangrijk herkenningspunt in de geschiedenis 

van de Viking en is het een van de vroegste officiële 

afbeeldingen van Christus in Scandinavië. De 

steen, uitgehouwen in opdracht van koning Harald 

Bluetooth rond het jaar 965 CE, diende als de 

officiële verklaring die de nieuwe natie 

Denemarken als een christelijke natie bevestigde. 

(zie afbeelding)

• https://www.fi.edu/exhibit/vikings-beyond-legend-exhibit-

Norway Gods of the Vikings Exhibit
• Deze expositie wordt gegeven in een staafkerk, dit is 

een gebruikelijke kerk die je vaak zag in 

scandinavie.

• Er wordt op een visuele manier de goden 

weergegeven met meer informatie erover.

• Visueel erg sterk aangezien de binnekant geheel in 

een oud noorse en mythische stijl is vormgegeven 

met houten representaties van de goden. (zie 

afbeelding)

• https://www.fi.edu/exhibit/vikings-beyond-legend-exhibit-highlights

Competition-winning design for landmark 
Danish exhibition centre
• Het ontwerp van de studio voor het centrum in 

Trelleborg - een Vikingringkasteel dat een van de 

belangrijkste Vikingmonumenten van Scandinavië 

is 

• Deze expositie werkt erg veel met projecties, deze 

projecties zijn in verschillende manieren ingezet 

om de ruimte als het ware om te toveren. (zie 

afbeeldingen op de volgende pagina).

Wanneer ik deze 3 exhibities vergelijk doen ze alle 3 verschillende sterke dingen. 

• De eerste weet doormiddel van een levensechte grote steen de aandacht te trekken met 
behulp van projecties. Verder hebben ze een vikingschip op schaal.

• De 2de expositie gaat erg diep in op de Noorse mythologie en weet in de aankleding en 
visuele stijl erg indrukwekkende beelden neer te zetten om zo informatie over te brengen. 

• De laatste expositie gebruikt op een hele indrukwekkende manier projecties. Hierdoor 
gaat de de ruimte echt leven.

• https://www.cladglobal.com/architecture-design-news?codeid=321413
Wanneer ik dieper ga nadenken over deze practices dan moet ik zeggen dat een mix van 
expositie 2 en 3 mij het meeste aantrekt. Door middel van projecties de historie en de magie 
weergeven van de noorse mythologie werd vanaf dit punt ook mijn doel. Maar hoe kan ik 
projecties precies inzetten? Hoe helpt het bij het vertellen van een verhaal? Dit is de vraag die bij 
mij in mijn verder onderzoek centraal staat.

https://www.fi.edu/exhibit/vikings-beyond-legend-exhibit-highlights
https://www.fi.edu/exhibit/vikings-beyond-legend-exhibit-highlights
https://www.cladglobal.com/architecture-design-news?codeid=321413
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Verhalen vertellen is al vrijwel zo oud als de mensheid zelf. In de germaanse en 
vikingperiodes waar de noorse mythes zijn ontstaan vertelde mensen verhalen aan 
elkaar rondom een kampvuur of gezamelijk in de gezamelijke medehal van het dorp. 
Verhalen staan dus centraal in het vikingleven en is de oorsprong van hun geloof. 
Maar hoe kunnen deze verhalen helpen om mensen wat te leren? 
 
“Neurowetenschapper Uri Hasson van Princeton University onderzocht de effecten 
van storytelling op de hersenen met behulp van functionele magnetische resonantie 
beeldvorming (fMRI). Hasson en zijn team hebben de hersenactiviteit van 
verschillende deelnemers gescand terwijl ze naar een verhaal luisterden. Toen het 
verhaal eenmaal begon, synchroniseerde de hersenactiviteit van de luisteraars zich op 
een diep niveau en verspreidde ‘neurale meevoering’ zich over alle hersenen in 
gebieden van hogere orde, inclusief de frontale cortex en de pariëtale cortex. Hij 
ontdekte dat de hersenactiviteit van de verteller synchroon liep met de luisteraars, 
terwijl hij het verhaal vertelde” (Clapon, 2020). 

Hier kunnen we uit ophalen dat een goed verhaal de bezoeker zal triggeren en zal bij 
bijven. Maar hoe kunnen deze verhalen worden overgebracht binnen een museum 
setting? Kunnen verhalen ook visueel of interactief overgebracht worden met 
hetzelfde succes? Dit is een goeie vraag aangezien verhalen van tegenwoordig al snel 
visueel worden gepresenteerd. Mensen kijken met name graag naar video omdat het 
op een snelle en visuele manier informatie verschaft. Maar waarom is visuele 
storytelling dan zo belangrijk? Een aantal feiten tonen waarom.

• De hersenen verwerken beelden 60.000 keer sneller dan platte tekst.
• Inhoud met relevante afbeeldingen krijgt 94 procent meer weergaven dan    

inhoud zonder.
• Bijna 66 procent van de updates op sociale media zijn visuele inhoud.
• Tweets met afbeeldingen krijgen 150 procent meer retweets.
•  Ongeveer 100 miljoen internetgebruikers bekijken elke dag minstens één online 

video.
•  46,1 procent van de consumenten beoordeelt de geloofwaardigheid van een 

bedrijf op basis van het ontwerp van de website. (Scherman, 2016).

Visuele storytelling is dus erg belangrijk, het zorgt dat de gebruikers sneller 
onthouden en het trekt gebruikers aan, vooral binnen een museum setting zoals de 
museumnacht waar je als het ware concurreert met de andere exposanten om je 
instalatie onder de aandacht te brengen bij brengen. Hoe trek je dan de aandacht bij de 
mensen die je installatie gaan gebruiken? In onderzoek van Scherman (2016)  worden 

Literatuur studie 4 principes gegeven die je kunnen helpen om visuele storytelling te verbeteren.

Authenticiteit 
 

Het publiek wordt dagelijks ondergedompeld in zoveel inhoud en is steeds 
geavanceerder geworden als het gaat om het spotten van nep- of gesponsorde inhoud. 
De les hier voor ontwerpers is om authentiek te blijven als je een persoonlijke band 
met kijkers wilt opbouwen.

Zintuiglijk 

Met zo’n hoog percentage van onze wakkere uren die we online doorbrengen, is het 
publiek enigszins ongevoelig geworden voor digitale inhoud. Om deze reden voelen 
kijkers zich steeds meer aangetrokken tot viscerale, zintuiglijke ervaringen. Hoe meer 
zintuigen een stuk visuele inhoud kan aangrijpen, hoe gedenkwaardiger het wordt. 

Archetype

Het creëren van personagestuurde visuele verhalen helpt een publiek om een   
persoonlijke band te krijgen met de boodschap die wordt gedeeld. Misschien ken je 
enkele van de meest klassieke archetypen, zoals de verzorger, de ontdekkingsreiziger, 
de held en de rebel. Dit worden krachtige tools om de juiste beelden te leveren aan het 
publiek dat zich het meest met hen zal identificeren. 

Relevantie

Een sleutel tot verbinding met een publiek is om de juiste boodschap op het juiste 
moment te geven via de juiste visuele weergave. Het aanboren van culturele 
evenementen, tijdige gebeurtenissen en opkomende trends is essentieel voor relevante 
visuele verhalen. 

Door deze 4 te combineren kun je dus de gebruiker triggeren en aansporen. Met deze 
gedachte ben ik verder gaan onderzoeken in wat voor medium of op wat voor manier 
in een verhaal zou willen vertellen hierbij stuitte ik op  een  onderzoek van Lemercier 
(2019)  waar ze 5 ideeen aanhaalt om museumbezoek beter te maken. Waaronden 3D 
Scanning, Virtual Reality, Workshops met kinderen, Projection mapping en 
Augmented Reality (AR). Wat mij het meeste hier aanspreekt zijn projection en AR. 
Hierdoor ben ik gaan denken of ik niet niet op de een of andere manier deze 2 
mediums kan combineren. Met dit uitganspunt ben ik frames gaan bedenken.
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10X10(ish) Challenge
• Gather around for a story.
• The Impact of Norse Myth Decennia later.
• Who says reading is boring?
• Walking around Yggdrassil.
• Can you survive Ragnarok?
• Who says reading is boring?
• Diplomacy between the many species.
• Can you write with runes?
• Prepare for battle!
• Did that painting move?
• Practice your battlecry!
• Learn the old language?
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Frames

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 die de vikingen aan 
elkaar vertelde in gezelschap of rond het 
kampvuur. Dit was beide geloof en 
entertainment. Het bracht mensen samen 
tijden barre tijden. Het gaf de Vikingen kracht 
om op Viking te gaan.

Beschrijving

Door een gezellige maar informatieve ruimte te creëren 

waar samenhorigheid en broederschap hoog staat om de 

indrukwekkende mythes te vertellen blijft het sneller 

hangen dan het lezen vanaf een bordje. Door projecties op 

de muur rondom het kamvuur komt het verhaal tot leven. 

Binnen deze ruimte zijn versnaperingen, mogelijkheid om 

meerdere noorse saga’s te horen en zien. Door de gezellige 

sfeer brengt het mensen samen en kan er gecommuniceerd 

worden over de oude saga’s.

Oplossingsrichting

• Samenhorigheid en gezelligheid
• Verhalend
• Historisch waardevol

• Zonder een goed verhaal of boodschap 
mist het de impact waardoor snel dingen 
worden vergeten

•  Jongeren voelen zich ongemakkelijk in 
een museum

Probleem Waardepropositie

Gather around for a story

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 die de vikingen aan elkaar vertelde in 
gezelschap of rond het kampvuur. Binnen deze 
ervaring heeft de gebruiker beschikking tot 
verschillende verhalen die doormiddel van een 
interactief boek worden weergegeven.

Beschrijving

Door interactieve, visuele boeken te creëren 
waar bladeren en eigen directie centraal staat 
hou je mensen bezig, interactiviteit zorgt er 
verder voor dat mensen sneller onthouden 
wat ze lezen en zien.
In een ruimte staan meerdere “boeken” met 
verschillende verhalen of een verhaal uit de 
prose edda.

Oplossingsrichting

• Interactief lerend.
• Verhalend
• Historisch waardevol

• Zonder een goed verhaal of boodschap 
mist het de impact waardoor snel dingen 
worden vergeten.

•  Jongeren voelen zich ongemakkelijk in 
een museum.

•  Lezen wordt als saai beschouwd.

Probleem Waardepropositie

Who says reading is boring?
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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 die tegenwoordig vaak 
als inspiratie worden gebruikt in onze huidige 
pop-cultuur. De meeste bekende is Thor van 
de Marvel Universe

Beschrijving

Door de oude verhalen te koppelen met het nieuwe en de 

grote veranderingen te laten zien en in de duiken op de 

inspiratie leren mensen sneller. In een ruime zijn meerdere 

visual comicbooks zichtbaar waarin de koppeling tussen 

verschillende media wordt benadrukt, gebruikers kunnen 

meerdere losstaande verhalen zien waardoor er een 

constanste doorloop mogelijk is. Door het oude met het 

nieuwe te combineren leren mensen over de invloed van 

noorse mythologie op onze huidige media

Oplossingsrichting

• Interactief lerend.
• Verhalend
• Historisch waardevol.
• Koppeling oud naar nieuw

• Zonder een goed verhaal of boodschap mist het de impact 

waardoor snel dingen worden vergeten.

•  Jongeren voelen zich ongemakkelijk in een museum.

•  Lezen wordt als saai beschouwd.

• De koppeling tussen oud en nieuw helpt het interesse level te 

verhogen

Probleem Waardepropositie

The impact from Myth decennia later
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Poster versie 2

Poster 2 kreeg ik hele positieve reacties op met 
name dat ik veel visueler te werk was gegaan.

ConvergerenConvergeren
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Excitement: De ruimte is aangekleed als een kampvuur met een noorse hut inrichting en het 
plafond is doormiddel van een lamp het noorderlicht nagebootst. Dit trekt de aandacht.

Entry: Bij binnenkomst ruikt de bezoeker de Nordic Forrest scent en liggen er oud noorse 
versnaperingen waardoor de bezoeker zich als het ware in een andere wereld treed. Hij ziet een 
groot boek liggen waar mensen omheen staan.

Engagement: De bezoeker loopt naar het boek en slaat de bladzijdes om, het verhaal speelt zich 
voor zijn ogen af en ziet door middel van projecties het verhaal zowel in het boek als voor zich 
afspelen.

Exit: De bezoeker heeft het verhaal van Jörmungandr ervaren en heeft hierdoor meer geleerd 
over Noorse mythologie. Bij het uitlopen krijgt de bezoeker een pamflet met een bedankje en 
een QR code.

Extension: De bezoeker scant de QR code met zijn telefoon en wordt doorgestuurd naar de 
online versie van het verhaal zodat de bezoeker dit altijd nog eens opnieuw kan bekijken.

Alternatief: Digitale online multimedia story.
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Uit dit onderzoek heb ik verschillende dingen geleerd waaronder de kracht van 
verhalen, wat voor types exposities sterk zijn. Ik heb meerdere opties bekeken, 
geframed en dit uitgetekent waardoor er meerdere globale ideeen overblijven. Nu rest 
mij alleen nog de taak om al dit onderzoek samen te brengen tot mijn daadwerkelijke 
idee. Wellicht is het je al opgevallen maar buiten het verhalen vertellen zijn er nog een 
aantal sleutelwoorden die erg veel naar voren komen namelijk projectie, immersie, de 
prose edda. Deze elementen ga ik samenvoegen tot een uiteindelijk resultaat. Mijn 
laatste frame wordt “Gather around the Magic Prose Edda“. Dit is een samenvoeging 
van “Gather around for a story“ en “Who sasy reading is boring“. 

Door de elementen van verhalen en immersieve omgevingen te koppelen met de 
interactiviteit die een magic boek met zich mee brengt wil ik een verhaal vertellen dat 
als het ware uit het boek komt en rondom de gebruiker tot leven komt. Hierdoor gaat 
het verhaal echt leven en wordt gebruiker helemaal in het verhaal te zorgen. Door 
Jörmungandr als hoofdrol speler te gebruiken kan de bezoeker een persoonlijke 
connectie vormen met het verhaal en wordt de link met het artefact duidelijk.

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.

Beschrijving

Door door een interactief boek te creëren 
waar bladeren en eigen directie centraal staat 
hou je mensen bezig, interactiviteit zorgt er 
verder voor dat mensen sneller onthouden 
wat ze lezen en zien. Dit komt komt tot leven 
door projecties die zich zowel op het boek als 
rondom zich afspelen waardoor het verhaal 
echt tot leven komt op een immersieve 
manier.

Oplossingsrichting

• Interactief lerend.
• Verhalend
• Historisch waardevol.
• Moderne technieken gebruiken.
•  Immersief.
• Persoonlijke link met hoofdpersonage

• Zonder een goed verhaal of boodschap mist het de impact 

waardoor snel dingen worden vergeten.

•  Jongeren voelen zich ongemakkelijk in een museum.

•  Lezen wordt als saai beschouwd.

• De koppeling tussen oud en nieuw helpt het interesse level te 

verhogen in dit geval moderne technieken.

• Zonder een hoofdpersonage mist de persoonlijke link.

Probleem Waardepropositie

Gather around the magic Prose Edda

De 5Es en digitaal alternatief
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Het verhaal
Begin:

Volgens de Prose Edda gooide Odin 
Jörmungandr in de grote oceaan die de 
wereld omcirkelt. Hij werd zo groot dat 
hij de aarde omsingelde en zijn eigen 
staart vastgreep. Er werd gezegd dat als 
de Wereldslang zijn staart zou loslaten, 
Ragnarök (het einde der tijden) zou 
beginnen.

Middel:

Jörmungandr en Thor ontmoeten elkaar 
als Thor gaat vissen met de gigantische 
Hymir. Wanneer Hymir weigert Thor 
van aas te voorzien, slaat Thor het hoofd 
van Hymirs grootste os om als aas te 
gebruiken. Ze roeien naar een punt waar 
Hymir vaak zat en platvis ving en waar 
hij twee walvissen ophaalde. Thor eist 
om verder de zee op te gaan en doet dit 
ondanks het protest van Hymir.

Thor maakt dan een sterke lijn en een 
grote haak en aas het met de ossekop, die 
Jörmungandr bijt. Thor trekt de slang uit 
het water, en de twee staan   tegenover 
elkaar, Jörmungandr druipt van gif en 
bloed. Hymir wordt bleek van angst. 
Terwijl Thor zijn hamer grijpt om de 
slang te doden, snijdt de reus de lijn 
door, waardoor de slang onder de golven 
zinkt en terugkeert naar zijn 
oorspronkelijke positie rond de aarde.

Extra info:

Deze ontmoeting met Thor blijkt een van 
de meest populaire motieven in de 
Noorse kunst te zijn geweest. Vier 
beeldstenen waarvan wordt aangenomen 
dat ze in verband zijn gebracht met de 
mythe zijn de Altuna Runestone in 
Zweden, Ardre VIII beeldsteen Zweden, 
de Hørdum-steen en het Gosforth Cross. 
Een stenen plaat die mogelijk deel 

uitmaakt van een tweede kruis in 
Gosforth, toont ook een scène van een 
man die met een ossekop vist naar een 
slangachtig wezen. Deze stenen waren 
het niet eens met de conclusie van de 
mythe, aangezien sommigen scènes 
hadden getoond van de slang die 
ontsnapte door de reus en een deel van 
zijn dood. De Ardre VIII-steen toont een 
man die een huis binnengaat waar een os 
staat, en een andere scène toont twee 
mannen die een speer gebruiken om te 
vissen. De afbeelding op deze steen 
dateert uit de 8e of 9e eeuw. Als de steen 
correct werd geïnterpreteerd als een 
afbeelding van deze mythe, zou dit 
aantonen dat dezelfde versie van een 
vergelijkbare versie van de mythe 
ongewijzigd bleef gedurende een periode 
van ongeveer 500 jaar voorafgaand aan 
de opname van de versie in de Proza 
Edda rond het jaar 1220..

Einde:

Een teken voor de komst van Ragnarök is 
de gewelddadige onrust van de zee als 
Jörmungandr zijn staart uit zijn bek 
loslaat en zich een weg baant op het land. 
Fenrir zal de ene helft van de wereld met 
vuur in brand steken, terwijl 
Jörmungandr gif verstuift om de lucht en 
de zeeën van de andere helft te vullen. 
Fenrir en Jörmungandr zullen zich dan 
bij de zonen van Muspell voegen naar de 
vlakte van Vigrid. Hier wordt voorspeld 
dat de laatste ontmoeting tussen de slang 
en Thor zal plaatsvinden. Thor zal zich 
bezighouden met het vechten tegen de 
slang en kan anderen niet helpen terwijl 
ze hun eigen veldslagen voeren. Hij zal 
uiteindelijk Jörmungandr doden, maar 
zal dood vallen nadat hij negen passen 
heeft gelopen, nadat hij vergiftigd is door 
het dodelijke gif van de slang.
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Narrative Storyboards
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Final poster
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