4 oktober:

Mannesdag!
Misschien heeft u al een glimp van hem opgevangen. Sinds dinsdag 11
september is Mannes in Assen! De zes meter hoge houten hond is de
trouwe viervoeter die u elke dag opwacht bij het station. De afgelopen
weken is de techniek verder ingeregeld. Nu is het de hoogste tijd om
Mannes feestelijk welkom te heten. En dat doen we natuurlijk op
Werelddierendag. Vanaf nu: Mannesdag!

Wat is er te doen op
Mannesdag?

Op 4 oktober bent u vanaf 13.00 uur van harte
welkom op het Stationsplein. Om 13.15 uur luiden
wethouder Gea Smith en de kunstenaars Maurice
Nio/Q.S. Serafijn de feestelijke onthulling in. Daarna
gaan zoveel mogelijk kinderen met hun stem Mannes
in werking stellen. Vanaf 13.45 uur is er van alles
te doen op het plein. Neem vooral ook uw hond en
(klein)kinderen mee!

Laat gratis een
professionele foto maken

Mannes is van
ons allemaal

Wie is Mannes?

Zoals de kunstenaars zeggen: Mannes is voor en
van Assen. Hij laat graag met zich spelen. Een
kerstmuts? Een warme sjaal in de winter, gebreid
door Assenaren? Een oranje hoed, mocht het
Nederlands elftal ooit nog een EK of WK halen? Er
valt van alles te bedenken om Mannes bij bepaalde
gelegenheden aan te kleden! Deel uw ideeën via
mannes@assen.nl en wie weet zijn er inwoners in
Assen die dit graag met u oppakken.

Mannes is ontworpen door Nio/Serafijn uit Rotterdam.
Vanuit de gedachte dat de grote trouwe hond altijd zorgt
voor een warm welkom in Assen. Ook letterlijk, want
Mannes reageert met stoomwolkjes op kinderstemmen.
Het imposante houten beeld is gemaakt door Doornekamp
Woodspecials. Een waar technisch hoogstandje:
Mannes is één grote, computergestuurde 3D-puzzel!
Op www.overmannes.nl leest u alles over de kunstenaars,
de makers en Mannes.

Altijd al eens een mooi portret willen laten schieten
van u en uw hond? Dan heeft u nu de kans! De
gerenommeerde fotograaf Marcel J. de Jong maakt
die middag een professionele foto van u en uw hond.
Uiteraard met Mannes op de achtergrond.
En helemaal gratis!

Kom ook!

Of toch liever een
tekening?

Neem uw hond en (klein)kinderen mee en kom ook naar
het welkomstfeestje van Mannes op het Stationsplein.
Het begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Wilt u liever een grappige tekening van uw hond? Dat
kan ook ! De bekende illustrator Anne Stalinski maakt
prachtige tekeningen die u meteen mee naar huis
mag nemen.

Van alles voor kinderen
Ook voor kinderen is er die middag van alles
te beleven op het Stationsplein. Zo is er een
springkussen, loopt er een grote knuffelhond
rond en kunnen ze zich laten schminken
als hond. En er is ook nog kans om
iets te winnen!

Kleurplaat
MannesAssen
Mannes heeft ook een eigen instagram
account. Hier deelt hij de dagelijkse
nieuwtjes en vertelt hij meer over
Mannesdag en alle activiteiten eromheen.

Vindt u ook dat Assen met Mannes en alle andere kunstwerken de titel ‘Kunststad van het jaar’ verdient?
Stem dan voor 1 oktober op Assen via www.kunstweek.nl/kunststad-van-het-jaar.

Mannes heeft ook een eigen kleurplaat. Deze ligt onder
meer in de hal van het stadhuis en is te downloaden via
www.florijnas.com/mannes-is-er. Lever de kleurplaat voor
4 oktober in bij de balie van het stadhuis en maak kans op
een mini-Mannes
en een bon van een
speelgoedwinkel!

