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Achtergrond
WORM heeft naast een publiek programma ook een winkel, videotheek en restaurant. De vorm 
en het concept zijn aan vernieuwing toe. Ook op dit gebied willen we graag iets vooruitstrevends 
(WOR< als we zijn).

In het buitenland is combinaties van shopconcepten heel gewoon. Bijvoorbeeld een café-wasserette 
of een schoenwinkel-hardliquorstore. In Nederland is dat eigenlijk verboden. De overheid denkt dat 
mensen met drank op impulsieve aankopen doen (net of dat thuis achter je computer niet nog veel 
eenvoudiger en goedkoper is).

Over WORM
Geboren onder de sterren van Punk, Dada, Fluxus en Hacktivism is WORM een volbloed 
bastaardkind van een onmogelijke liefde tussen avant-gardistische recreatie, DIY en sustainability.
Met een vlijmscherp mes fileren we het culturele kaf van het artistieke koren met een bonte 
verzameling aan concerten, filmvertoningen, lezingen, parties, workshops, seminars en publicaties.

Parallelle Universiteit
WORM heeft ook een eigen opleidingsinstituut; de WORM Parallel University. Je kunt workshops 
volgen in onze werkplaatsen en een enorme kennisknobbel ontwikkelen door lezingen, films en 
presentaties bij te wonen. Vandaar dat we bezoekers en gebruikers belonen met studiepunten. Heb je 
240 punten gehaald dan mag je je Master of Parallels noemen.

Wat we doen
Van analoge film maken in onze eigen Filmwerkplaats (Super8 en 16 mm) tot het produceren van 
hoorspelen in de (vintage synthesizer) geluidswerkplaats. Van LP’s uitgeven tot boekjes, van apps en 
mediaprojecten tot SIMkaart-kunst. 
Alles mag. Zo hebben we ooit Facebook boos gemaakt met de Web 2.0 Suicide Machine Aan Wim T. 
Schippers is een ode uitgebracht op roze vinyl. We organiseerden een cursus OV-kaart hacken voor 
65+’ers. We maken radio over het Electronic Voice Phenomenom en mappings for drones, maar 
knallen ook 's nachts door met vette raves of verantwoorde luistermuziek. Check ons 24/7 radio 
station!

Duurzaamheid
We wonen in het centrum van Rotterdam op de Witte de Withstraat. Onze venue, shop en studio’s 
zijn gebouwd met recycled materiaal, onze installaties zijn energiezuinig en we voeden je met 
biologische dranken en spijzen. Je danst op gezandstraalde bureaubladen, je kijkt film vanuit 
afgedankte vliegtuigstoelen en bestelt een Gulpener biertje aan een bar van verroeste fabrieksdeuren. 
De volgende dag verwarmen we ons kantoor met de warmte die je ’s nachts eruit gedanst hebt.

Stager Eventmanagement & Ticketing
Buiten de schone kunsten is WORM ook in de wereld van de commercie actief als (mede-)eigenaar 
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van Stager B.V. We hebben een tool voor eventplanning, e-marketing en ticketing ontwikkeld die 
inmiddels door tientallen theaters, podia en festivals gebruikt wordt.
Ecologisch verantwoord cultureel ondernemen. Nondeju!

Welkom
Wees niet bang om ons te bestoken met ideeën en plannen. We werken met een grote groep mensen 
en crews die samen met ons het programma vormgeven en kunst maken. See you around!

De opdracht
WORM biedt onderdak aan een aantal retailpartners/shopconcepten. Er is een winkel, een 
videotheek, een hamburger restaurant en een café (met terras). We willen graag naar een nieuw - 
hedendaags en vooruitstrevend - concept, waarbij verkoop, lenen, ruilen en huren en consumeren 
naadloos in elkaar overgaan. We willen op een andere manier - meer bibliotheekachtig - onze collectie 
met meer dan 10.000 titels gaan ontsluiten en deze meer in een entertainmentachtige omgeving 
aanbieden. Door een intergraal concept voor de retail willen we toe naar een vernieuwende vorm 
die past bij deze tijd. Ook is het belangrijk dat er rond het retail/leasure aspect een nieuw 'verhaal' 
komt, dat aansluit bij de (potentiële) doelgroep. Dit kan gebruikt worden in de promotie en publiciteit 
en de herlancering van het publieke gedeelte van WORM. We staan ook open voor evt toevoeging 
van andere producten, maar in principe is de huidige collectie en assortiment leidend in het overall 
aanbod en concept.

Gewenste resultaten
Liefst hebben we een interactief totaalconcept voor verkoop, verhuur en leasure. Het moet 
vernieuwend zijn en passen binnen de bandbreedte van WORM (avantgarde, hergebruik etc). 
Daarnaast staan we open voor spannende ideeën voor promotie en publiciteit, die gebruikt kunnen 
worden om het nieuwe concept 'in de markt te zetten'. WORM heeft niet veel geld. Het concept moet 
daarom ook passen binnen gelimiteerde budgetten en slim gebruik maken van bestaande middelen en 
systemen. 
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