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Pong, Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong en Mario Bros. Deze en nog veel meer
gameklassiekers zijn drie dagen lang te zien én te spelen tijdens de tweede editie van de
Retro Game Experience bij Beeld en Geluid. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
september verandert het hele instituut in een compleet retro game-paradijs met enorme
aantallen consoles, home computers en een grote collectie klassieke arcadekasten.

Dit jaar is nog meer te zien en te doen dan tijdens de eerste editie van de Retro Game
Experience vorig jaar. Tijdens het weekend kunnen bezoekers zich de blaren op de vingers
gamen op echte gameklassiekers zoals Out Run, of Mortal Combat II en veel meer. Er staan
films op het programma, een overzichtstentoonstelling van LucasArts, er kan gedanst worden
bij de Chiptune dj’s en meegedaan worden aan de Pac-Man Highscore competitie. In
de kleine tentoonstelling Before Mario is een compleet overzicht van Nintendo speelgoed en
spellen tussen 1965 en 1983 te zien. Er zijn retro talks over 25 jaar Game Boy, door Steven
Saunders, bekend van GameKings en over de opkomst van de Sony spelcomputer, door Dr.
Retro.

Iedereen die unieke klassieke en waardevolle games denkt te hebben, kan ze op zaterdag en
zondag laten taxeren door de specialisten van Magic Buttons. Op zondag sluit de Retro Game
Experience af met een veiling van de tijdens het weekend ingebrachte games.

Alle onderdelen van de Retro Game Experience in Beeld en Geluid zijn toegankelijk met een
toegangskaartje voor de experience. Kijk voor een compleet overzicht van het programma,
tijden en prijzen op beeldengeluid.nl/retrogames. 
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WOORDVOERDERS

OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer van 850.000 uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.
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