Activiteteitenverantwoording MangaKissa 2012
In 2012 is MangaKissa locatie Utrecht 50 weken, 4 dagen per week open geweest. In totaal is de
MangaKissa 2 weken gesloten geweest om op 2 grote Japanse cultuur festivals te staan. Daarnaast
zijn er verschillende andere speciale activiteiten geweest. Welke hieronder op beschreven worden:
Speciale activiteiten

In januari hebben we het adoptantendiner georganiseerd, elke adoptant kreeg van onze een klein
presentje als bedankje voor hun steun het afgelopen jaar, dit presentje was een kleine versie van de
puzzelstukjes waaruit onze adoptie plan bestaat.
Halverwege februari is een kleine delegatie van de MangaKissa naar Tsunacon geweest. Tsunacon is
een eendaagse conventie welke in het teken staat van moderne Japanse cultuur. Hier hebben we een
chocolade workshop en prijsvraag gehouden.
In maart heeft de MangaKissa meegewerkt aan verschillende presentaties, workshops en
documentaires in en rond de MangaKissa voor het Holland Animatie Film Festival.
In april is MangaKissa met een klein deel van de bibliotheek (voornamelijk yaoi en yuri) naar YaYcon
geweest. YaYcon is een conventie die gericht is op de subgenres yaoi en yuri in de Japanse cultuur.

Tevens zijn we in april naar de Hogeschool van de Kunsten Utrecht geweest en daar een demo van de
Silent Library, een spelshow met meerdere aparte opdrachten, gegeven.
In mei was Anime 2012, een groot festival in het oosten van het land waarin de moderne Japanse
cultuur centraal staat. MangaKissa was aanwezig met een groot deel van haar collectie en is tijdens
deze conventie 52 uur non-stop open geweest. Daarnaast heeft de MangaKissa nog verschillende
andere activiteiten verzorgd waaronder cupcakes maken, meerdere keren de Silent Library
uitgevoerd, zombie- en animatie workshop en vele andere kleine activiteiten.
16 juni was het tijd voor de AMV (animated music video) masterclass. In de masterclass kwamen 3
video editors die op muziek gespeeld door een metal band 3 verschillende videos (AMVs) hebben
gemaakt en vervolgens vertelde wat hun drijfveer achter de video was.
In juli hebben we verschillende spontane activiteiten gedaan in de MangaKissa in utrecht. Zo hebben
we een mini workshop (weerwolf)story telling gedaan, een bentobox (lunchbox) wedstrijd en een

klein 3DS toernooi.
In augustus zijn we naar Abunai! geweest. Een conventie in het zuiden van Nederland gericht op de
moderne Japanse cultuur. met wederom verschillende activiteiten waaronder een vernieuwde versie
van de Silent Library, meerdere keren de yokai game, een variant op weerwolven van Wakkerdam,
een spooktocht met zelfgemaakte lampionen en een FAQ over leven en reizen in Japan.
In oktober zijn we met een klein deel van de MangaKissa naar de MGC experience in utecht geweest.
Hier hebben we vooral voorlichting over de MangaKissa zelf gegeven. Tevens hebben we diezelfde
dag een goed bezochte cubeecraft workshop gegeven bij de MangaKissa zelf.
Tevens hebben we aan het eind van het jaar gezorgd voor een betere toegankelijkheid naar de
MangaKissa, vanaf de herfst van 2012 is de MangaKissa nu ook toegankelijk voor rolstoelgangers.
Tijdens de laatste maand van 2012 hebben we ook nog een workshop lotusbloem voor theelichtjes
gegeven. Ook waren er activiteiten waarbij de MangaKissa betrokken was maar niet direct een
zichtbaar resultaat hadden, zo hebben we een Japans scrabblebord gemaakt, hebben we voor de
yokaigame nieuwe kaarten gemaakt, hebben we al onze adoptanten een kerstkaart gestuurd
gemaakt door onze inhouse illustrator en zijn we naar de Japanse ambassade geweest om de
verjaardag van de keizer te vieren.
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Opening in Utrecht
Zoals eerder bovenin staat is de MangaKissa 50 weken open geweest, 4 dagen in de week. De
MangaKissa was gesloten tijdens officiële feestdagen. Deze MangaKissa was in totaal 1623 uur in
bedrijf, waarvan 1229 geopend voor de gasten. Achter de schermen is er natuurlijk veel meer
gedaan. Zo is er meer dan 197 uur in voorbereiding voor de gasten gestoken en ook meer dan 197
uur in afronding van de geopende dagen. Hieronder vallen activiteiten als thee zetten, schoonmaken,
projecten afronden, spul klaar zetten ter voorbereiding van activiteiten etc.
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In 2012 is er 25 uur lang thee gezet, 27 uur gestofzuigd en 68 uur de afwas gedaan, over meer dan
1100 onderwerpen gesprekken gevoerd en is er in totaal 1697 uur aan manga gelezen.

