Persbericht van 22 mei 2019

Helpers op vier pootjes veroveren Movie Park Germany:
PAW Patrol betrekt nieuwe thuisbasis in Nickland
Grote opening van het nieuwe familie-themagebied ‘Adventure Bay’
met de Duitse tv-acteur Jörn Schlönvoigt (bekend van GZSZ)

(Bottrop-Kirchhellen, 22 mei 2019) De volgende spannende missie van de PAW
Patrol kan komen – namelijk in Movie Park Germany! Want hier heeft de
populaire tv-puppywacht uit de succesvolle animatieserie van Nickelodeon en
Spin Master Entertainment nu een nieuw, avontuurlijk thuis gevonden.
Vandaag opent het familie-themagebied ‘Adventure Bay’, dat gebaseerd is op de
gelijknamige locatie uit de kinderserie, waardoor de wereld rondom de populaire
hondenhelden tot leven komt. Een nieuwe familieattractie, een speeltuin en het
iconische commandocentrum – dit alles is nu voor de gasten en fans van de serie
beschikbaar in Europa’s grootste Nickland en neemt hen mee naar de wereld van
de bekende helpers op vier pootjes. De Duitse tv-acteur Jörn Schlönvoigt
(bekend van GZSZ) en zijn familie kwamen persoonlijk langs om het nieuwe
gebied zelf te verkennen. Tijdens de officiële opening ging hij samen met zijn
vrouw en dochter op ontdekkingsreis in ‘Adventure Bay’.
“Nu is het dan zover en kunnen alle gezinnen met kinderen bij ons de wereld van
PAW Patrol zelf ontdekken”, verheugt zich directeur Thorsten Backhaus. “Talrijke
experts en medewerkers waren bij het project betrokken om ‘Adventure Bay’ zo
getrouw mogelijk aan het origineel te maken. Volgens het motto ‘geen inzet te
groot, geen pootje te klein’ zijn de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe
themagebied PAW Patrol sinds de winter in volle gang. We zijn zeer tevreden
met het eindresultaat en zijn verheugd om het nieuwe themagebied aan alle
bezoekers te presenteren.”
“Ons doel is om de wereld speelser te maken, zowel op als buiten het scherm”,
verklaart Gerald Raines, Senior Vice President, Global Location Based
Experiences, Nickelodeon/Viacom International Media Networks. “We zijn erg blij
dat we een van de populairste series van Nickelodeon naar Movie Park Germany
konden halen en families kunnen laten zien wat ‘Adventure Bay’ te bieden heeft.”
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In ‘Adventure Bay’ gaan jong en oud op een spannende ontdekkingsreis: Naast
nieuwe attracties voor ouders en kinderen wordt het nieuwe gebied gekenmerkt
door veel decoratieve en interactieve elementen. “Meer dan 315 liter verf, 11.590
kg bouwstaal, 86.000 kg zand en 294 m³ beton zijn gebruikt voor het nieuwe
1.800m² grootte themagebied in Europa’s grootste Nickland om de bezoekers
een bijzondere ervaring te bezorgen”, vat Thorsten Backhaus samen. Design en
Storyline van het nieuwe themagebied werden ontwikkeld door het Movie Park
Germany projectteam onder leiding van Wiebe Damstra, in nauwe samenwerking
met Nickelodeon Experience Design in Orlando en de Nederlandse
designexperts van Leisure Expert Group. De Spaanse firma Rocas & Design, die
al voor de attractie ‘Lost Temple’ verantwoordelijk was, is voor de uitvoering en
omzetting van het thema verantwoordelijk.
HONDerd procent geschikt voor het hele gezin
Gordels om en goed vasthouden: tijdens de nieuwe ‘PAW Patrol Adventure Tour’
geniet het hele gezin van een snelle off-roadrit met de vierpotige helden. Ouders
en kinderen kunnen direct op een van de zes bekende reddingsvoertuigen zitten,
waaronder de brandweerwagen van Marshall of de bulldozer van Rubble. Een
nieuwe PAW Patrol-speelplaats in beachstijl neemt de fans mee naar de wereld
van de labrador Zuma en de buldog Rubble. Aan het strand van 'Adventure Bay'
kunnen de jonge bezoekers zich bij 'Zuma's Zoomers' verheugen op beestachtig
veel plezier tijdens een wilde rit met een luchtkussen.
Live-belevenissen en persoonlijke herinneringen voor de jonge bezoekers
Om hun hondenhelden live te ontmoeten, hebben gezinnen met kinderen
toegang tot talloze fotopunten en meet-and-greet-mogelijkheden. Hiervoor is het
geheime commandocentrum van de puppywacht omgebouwd tot nieuw
herkenningspunt, aan de voet van de 15 meter hoge toren is een fotopunt en een
meet-and-greet-ruimte ingericht. In het getrouw nagebouwde commandocentrum
kunnen alle fans PAW Patrol van dichtbij beleven en persoonlijke souvenirfoto’s
laten maken.
Bovendien presenteert het grootste film- en attractiepark van Duitsland in het
nieuwe themagebied zes echte fotopunten met de helden van PAW Patrol.
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Dus kunnen fans van de serie direct op de foto met hun favoriete karakters. Ze
kunnen ook plaatsnemen in de verschillende reddingsvoertuigen - inclusief
Rocky's Transporter of de politieauto van Chase.
Kleine en grote bezoekers kunnen bovendien gebruik maken van de nieuwe
gezinsaanbiedingen van Movie Park Germany. Er kunnen onder andere speciale
PAW Patrol-verjaardagen voor kinderen worden geboekt. Ook zijn PAW Patrolfamiliekaarten beschikbaar om de serie en de karakters van dichtbij te beleven:
www.adventure-bay.de

Movie Park Germany
Onder het motto ‘Hoera, ik ben in de film!’ biedt Movie Park Germany zijn bezoekers
sinds 1996 shows, attracties en evenementen rondom het thema film. Op een terrein van
ca. 45 hectare kun je compleet opgaan in de filmwereld en de 40 verschillende attracties
staan garant voor spanning, entertainment en adrenalinekicks. Duitslands grootste filmen attractiepark is een bijzondere belevenis voor jong en oud en heeft sinds 2006 het
predikaat ‘OK voor kids-veiligheid voorop’ van de technische keuringsdienst TÜV NORD.
Met het Nickland, een van de grootste NICK-themagebieden in de wereld, en zijn
populaire tv-helden Spongebob en Patrick, Dora en Diego, Paw Patrol en de Teenage
Mutant Ninja Turtles is het film- en attractiepark uiterst geschikt voor het hele gezin.
Dankzij Movie Park´s eigen reisorganisatie Movie Park Holidays is voor degene die van
ver komen, een bezoek inclusief een overnachting in een van de omliggende partner
hotels een kinderspel. www.movieparkholidays.nl
About Nickelodeon
Nickelodeon, now in its 39th year, is the number-one entertainment brand for kids. It has
built a diverse, global business by putting kids first in everything it does. The company
includes television programming and production in the United States and around the
world, plus consumer products, digital, recreation, books and feature films. Nickelodeon is
one of the most globally recognized and widely distributed multimedia entertainment
brands for kids and family, with 1.2 billion cumulative subscriptions in more than 500
million households across 170+ countries and territories, via more than 100+ locally
programmed channels and branded blocks. Outside of the United States, Nickelodeon is
part of Viacom International Media Networks, a division of Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB,
VIA), one of the world’s leading creators of programming and content across all media
platforms. For more information or artwork, visit http://www.nickpress.com. Nickelodeon
and all related titles, characters and logos are trademarks of Viacom Inc.

Voor meer informatie: Movie Park Germany – Afdeling Pers
Ann-Katrin Dölken, Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen, Duitsland
Tel.: + 49 2045/899-741 Fax: +49 2045/899-36741
E-Mail: ann-katrin.doelken@moviepark.de

About Spin Master
Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) is a leading global children's
entertainment company that creates, designs, manufactures, licenses and markets a
diversified portfolio of innovative toys, games, products and entertainment properties.
Spin Master is best known for award-winning brands including Zoomer®, Bakugan®,
Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® and PAW Patrol®. Since 2000, Spin
Master has received 103 TIA Toy of The Year (TOTY) nominations with 30 wins across a
variety of product categories, including 13 TOTY nominations for Innovative Toy of the
Year. To date, Spin Master has produced nine television series, including the relaunched
Bakugan: Battle Planet and current hit PAW Patrol, which is broadcast in over 160
countries and territories globally. Spin Master employs over 1,800 people in countries
around the world including Canada, United States, Mexico, France, Italy, United
Kingdom, Russia, Slovakia, Poland, Germany, Sweden, the Netherlands, China, Hong
Kong, Japan, Vietnam and Australia.
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