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PopMonument is een festival dat op een innovatieve 

manier verrast met haar programma en de locaties:  

de historische plekken en monumenten in Bergen  

op Zoom, het bijbehorende verhaal en een line-up  

van bekende artiesten en onbekendere acts.  

Dit gecombineerd met minder voor de hand liggende 

kunstvormen op en rond de locaties, maakt een  

bezoek aan PopMonument spannend en verrassend. 

 

In 2015 ontving PopMonument de Brabantse  

Erfgoedprijs, omdat de jury waardeerde dat de  

combinatie tussen muziek en erfgoed zorgt dat  

een relatief jonge doelgroep kennis maakt met het  

erfgoed van een stad. Deze prijs gaf PopMonument 

de mogelijkheid het aspect storytelling door te  

ontwikkelen en de verbinding tussen muziek en  

erfgoed te versterken.

 

Jaarlijks wordt een uitgebreid traject van diverse 

brainstormsessies doorlopen, met lokale creatieven, 

erfgoedpartners en stakeholders. In vier jaar tijd  

is veel ervaring opgedaan met een combinatie  

maken tussen erfgoed en muziek en is het festival  

uitgegroeid tot een vaste waarde in de regionale 

agenda.

 

De kracht van het festival, verschillende doelgroepen 

iets nieuws laten ontdekken, biedt kansen voor  

andere regio’s of steden. Door inzicht in het concept  

en het proces te geven, kan het festival ook op  

andere plaatsen uitgroeien tot een bijzondere manier 

om het erfgoed van een binnenstad of (culturele)  

hotspot te ontdekken.

VOORWOORD



Voor je ligt de PopMonument-toolbox. In deze toolbox  

is het concept van PopMonument beschreven en 

wordt een handvat geboden om met PopMonument 

aan de slag te gaan. Minorstudenten ‘Storytelling en 

Consumer Behaviour’ hebben in samenwerking  

met Stichting PopMonument en experts van NHTV 

Breda University of Applied Sciences teruggekeken  

op drie edities PopMonument. Deskresearch,  

observaties en interviews hebben de werkwijze van 

de afgelopen edities in kaart gebracht. 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving 

van het concept in de vorm van het ‘PopModel’.  

De werkwijze die de verbinding slaat tussen popmuziek 

en erfgoed door middel van storytelling is verwerkt  

in het ‘PlaygroundModel’.

INTRODUCTIE
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HET POPMODEL

BINNEN POPMONUMENT STAAT ONTDEKKEN CENTRAAL. EEN BREED 
BEGRIP, DAT VRAAGT OM EEN PRAKTISCHE TOEPASSING. DAAROM  

IS HET POPMODEL ONTWIKKELD, EEN MODEL DAT GESTUURD WORDT  
VANUIT DE ESSENTIE VAN HET CONCEPT: MUZIEK EN ERFGOED.  

DOOR INVULLING TE GEVEN AAN DRIE PIJLERS IS POPMONUMENT  
JAAR IN, JAAR UIT EEN ONTDEKKINGSTOCHT VOOR DE BEZOEKERS.

ONT·DEK·KEN (ONTDEKTE, HEEFT ONTDEKT)  VINDEN, TE WETEN KOMEN DAT IETS BESTAAT
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ONTDEKKEN
PopMonument neemt je aan de hand mee naar de 
bijzondere erfgoedlocaties die Bergen op Zoom rijk 
is en biedt hier een podium aan zowel opkomende 
als gevestigde artiesten uit (voornamelijk) Nederland 
en België. Zo sta je het ene moment te genieten van 
een intiem optreden in een eeuwenoud monument, 
en luister je even later naar een bandje in een bruine 
kroeg dat het publiek van z’n sokken blaast.  

De combinatie van erfgoed en muziek zorgt voor 
een continue ontdekking. De ene bezoeker ontdekt 
nieuwe muziek, terwijl de ander wellicht voor het 
eerst een monument bezoekt. De bezoekers kiezen 
zelf hun route door het festival, waardoor er steeds 
iets nieuws te beleven is.
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MUZIEK EN ERFGOED
Om deze ontdekkingstocht te realiseren, zijn  

verschillende aspecten van belang. Deze worden  

gestuurd vanuit de fundering van het PopModel,  

muziek en erfgoed. Alles wat wordt ondernomen  

binnen PopMonument staat daarom in het teken  

van (de verbinding tussen) muziek en erfgoed en  

hoe bezoekers deze combinatie ontdekken. 

Muziek en erfgoed zijn de kern van elke afgelopen  

editie en alle toekomstige edities, zowel binnen  

als buiten Bergen op Zoom.

Popmonument kent een diversiteit aan mensen die 

werken aan het concept. Het projectteam heeft naast 

een projectmanagementtaak, ook een belangrijke  

verbindende taak. Diverse disciplines moeten samen 

komen als je erfgoed en muziek wil laten ontdekken 

door een breed publiek. Denk aan een programmeur 

en de artiesten, of eigenaren van monumentale  

gebouwen, maar ook lokale horeca, heemkunde- 

kringen en misschien wel Citymarketing. In Bergen  

op Zoom worden daarnaast lokale kunstenaars  

betrokken om het verhaal achter het erfgoed of de  

muziek vorm te geven, om zo de verbinding tussen  

die twee aspecten op een bijzondere manier voor  

het voetlicht te brengen.

WERK SAMEN MET DE JUISTE MENSEN
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PopMonument vindt plaats op verschillende  

karakteristieke plekken. Ieder jaar wordt gekeken of 

er nieuwe, passende locaties zijn die passen binnen 

het concept. Belangrijk hierbij is dat de verschillende 

locaties op loopafstand van elkaar liggen, met een 

maximale geografische spreiding van 500 meter.  

Zo blijft het festivalgevoel aanwezig. De wandelingen 

tussen de optredens door ontspannen de spannings-

boog, wat bij aankomst op een andere locatie zorgt 

voor een compleet nieuwe ontdekking.

 

Deze ontdekking kan versterkt worden door de juiste 

artiest of kunstenaar te koppelen aan een locatie. 

Denk aan een Joodse zangeres die optreedt in de 

synagoge. Maar contrasteren kan ook, door een 

rockband in een kerk te laten spelen. PopMonument 

kenmerkt zich door een brede programmering, waarbij 

een combinatie wordt gemaakt tussen nieuw talent 

en professionele artiesten. In Bergen op Zoom ligt de 

nadruk op ‘independent popmuziek’ (indie-pop);  

acts die buiten de gebaande paden durven te denken, 

kiezen voor het experiment, eigen werk spelen.  

Of te wel: ‘muziek met een randje’.

De bezoekers zijn vrij in hun manier van ontdekken,  

bepalen hun eigen route en kunnen onderweg iets  

tegenkomen wat zij in eerste instantie niet hadden  

verwacht. Dat is wat PopMonument zo bijzonder maakt. 

De inzet van storytelling, of dit nu in mondelinge, 

tekstuele of beeldende vorm is (of een combinatie 

hiervan), brengt de bezoeker een, al dan niet artistieke, 

verdieping in de ontdekking van de locatie en/of artiest.

BIJZONDERE LOCATIES EN  
‘MUZIEK MET EEN RANDJE’
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Met de focus op het vinden van bijzondere locaties  

en artiesten, willen de praktische aspecten van  

evenementenorganisatie soms wat naar de  

achtergrond verschuiven. Houd er wel rekening mee 

dat het bereiken van een breed publiek voor een  

festival als PopMonument een uitdaging met zich  

meebrengt. Erfgoed en, in het geval van Bergen op 

Zoom, indie-popmuziek zijn twee aspecten met een 

relatief niche karakter. Een opvallende huisstijl en het 

gebruik van diverse (social) mediakanalen dragen bij 

aan het bereiken van een brede doelgroep.

Denk ook aan de routing. Als je de doelgroep eenmaal 

binnen hebt als bezoeker, zullen zij hun eigen weg door 

het festival zoeken en ook vinden. Maar je dient als 

BEREIK EN BEHOUD DE DOELGROEP
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PopMonument heeft een gebiedsfocus en een  

‘ontdekkingskarakter’ en heeft daardoor al snel te  

maken met beleidsplannen van een overheid. Hotspots 

in grote steden of wat kleinere binnensteden, hebben 

vaak een eigen focus op (binnenstad)ontwikkeling.  

Door aansluiting te vinden bij dergelijke beleidsplannen 

kan het draagvlak van PopMonument worden versterkt.

CONTEXT

organisatie hierin wel te faciliteren. Borden, vlaggen en 

verlichting geven de locaties duidelijk aan. Een mobiele 

applicatie kan hier ook in ondersteunen, en geeft je de 

mogelijkheid bezoekers op de hoogte te houden van 

mogelijke wijzigingen via push-meldingen. Regisseer 

echter niet te veel, het ontdekken van muziek en  

locaties blijft immers het streven. Het voorselecteren 

van routes, bijvoorbeeld op voorkeur van de bezoeker, 

staat iets nieuws ontdekken in de weg en past daarom 

niet binnen het concept.



DE SPELREGELS
De vier hoeken van het PlaygroundModel staan voor 

de aspecten waarmee rekening gehouden dient te 

worden bij het ontwikkelen van PopMonument. Deze 

aspecten worden op de komende pagina’s toegelicht. 

Net als op iedere playground gelden een aantal  

spelregels:

    Het PlaygroundModel bevat aanbevelingen, geen 

eisen. Storytelling is en blijft een creatief proces dat 

van veel factoren afhankelijk is. Op te veel fronten 

afwijken van het concept kàn echter de beoogde 

beleving voor de bezoeker op het spel zetten.

WELKE
MANIER VAN
VERTELLEN?

WAT
VOOR

LOCATIE?

WAT
ONTDEKKEN
BEZOEKERS?

WAT
VOOR

  VERHAAL?

PLAYGROUND MODEL
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HET PLAYGROUNDMODEL
DE VERBINDING MAKEN TUSSEN ERFGOED EN MUZIEK DRAAIT 
VOOR EEN GROOT DEEL OM STORYTELLING. STORYTELLING IS  

EEN CREATIEF PROCES WAARBIJ DE KRACHT VAN VERHALEN WORDT  
INGEZET OM IETS OVER TE BRENGEN. OM DIT CREATIEPROCES  

TE BEGELEIDEN IS HET PLAYGROUNDMODEL ONTWIKKELD.

    Er wordt gewerkt vanuit het midden van het  

speelveld. Een creatieproces volgt haast nooit  

een vast stappenplan. Ga dus flexibel om met de 

verschillende onderdelen van het concept, en  

begin waar het uitkomt.

 

   Alle onderdelen zijn even belangrijk. Het is dan 

ook niet erg om tijdens het proces nog eens terug 

te gaan en te kijken of er aanpassingen nodig zijn. 

Houd er wel rekening mee dat de vlakken met elkaar 

in verbinding staan en aanpassingen in het ene veld 

gevolgen kunnen hebben voor een ander veld.



WAT VOOR LOCATIE?
De (erfgoed)locaties zijn vaak het startpunt voor  

de invulling van een nieuwe editie PopMonument.  

Het erfgoed is echter niet op iedere locatie meteen 

even duidelijk aanwezig, denk bijvoorbeeld aan  

horecazaken of bestaande podia. 

Erfgoed is wel een essentieel onderdeel van het  

concept en dient dus goed te worden uitgelicht.  

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van extra  

objecten, projecties, verlichting, of andere  

sfeerverhogende aspecten. Maar vergeet ook niet  

het immaterieel erfgoed. Met behulp van het verhaal 

kan de aandacht op een bepaald onderdeel van de  

locatie worden gevestigd. Zo kunnen locaties die  

vaker deelnemen aan het festival iedere editie een 

nieuw focuspunt krijgen.
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Bespreek bij dit onderdeel van het PlaygroundModel 

om welke en wat voor locatie het gaat. 

Denk hierbij aan:

  Zijn er nog bijzondere, nieuwe locaties?

  Wat maakt deze locatie bijzonder?

   Wat kan de bezoeker aan (een nieuw onderdeel 

van) deze locatie ontdekken?

  Welk verhaal past bij deze locatie?

   Hoeveel mensen kunnen/willen we hier ontvangen?
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WAT VOOR VERHAAL?
Met een verhaal kan een locatie tot leven worden  

gebracht. Een verhaal bestaat uit gebeurtenissen  

die worden veroorzaakt of beleefd door karakters,  

en richt zich meer op emotionele aspecten dan  

op feitelijk historische aspecten van de locatie.  

Hierdoor kunnen bezoekers zich inleven en zelf  

een betekenis aan het verhaal ontlenen. 

Door te richten op een klein of specifiek onderdeel 

van de (geschiedenis van de) locatie, blijft het verhaal 

compact en gemakkelijk overdraagbaar. Ook kan er 

bij een volgende editie weer een nieuw verhaal op 

deze locatie worden ontdekt. Om een simpele  

verhaallijn te schrijven kan gebruik worden gemaakt 

van de vijf stappen hiernaast.

DE OPBOUW VAN EEN VERHAAL

Denk bij het kiezen van of zoeken naar een  

verhaal na over:

  Wie is de hoofdpersoon?

  Welke gebeurtenis staat centraal?

   Welke locaties of objecten spelen een prominente 

rol in dit verhaal?

   Sluit het verhaal aan bij het referentiekader van  

de doelgroep of bij doelstellingen uit de context?

SET-UP:
De set-up schetst waar en wanneer het  

verhaal zich afspeelt en de hoofdpersoon 

wordt geïntroduceerd. Vaak is er in de set-up 

sprake van een disbalans: een situatie die 

merkbaar veranderd moet worden.

MOTORISCH MOMENT:
Iets zet het verhaal in beweging,  

er is een probleem of vraag.  

De hoofdpersoon moet in actie komen.

KEERPUNTEN:
Het verhaal neemt een wending, vaak is er 

sprake van een dilemma of keuzemoment, 

de belangen nemen toe en gebeurtenissen 

volgen elkaar sneller op.

CLIMAX:
Het hoogte- of dieptepunt van het 

verhaal. Een spannend moment, 

waarmee het probleem wordt  

opgelost of de vraag beantwoord.

RESOLUTIE:
Afwikkeling van het verhaal. Er is sprake  

van een inzicht, moraal of eindgevoel.
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WELKE MANIER VAN VERTELLEN?
PopMonument probeert elke editie nieuwe vormen van 

storytelling uit. Zo zijn er rondleidingen, projecties, 

voordrachten, GIF-jes en andere toepassingen geweest. 

In Bergen op Zoom wordt er jaarlijks ingespeeld op het 

thema van de Open Monumentendag. In 2016 was dit 

thema ‘Iconen en Symbolen’ en zijn er GIF-animaties 

gecreëerd voor diverse locaties. Deze vorm van  

vertellen stelt eisen aan het verhaal dat verteld kan 

worden. Een GIF bestaat uit een aantal frames die  

worden herhaald, waardoor het verhaal niet interactief 

is en de mate van complexiteit beperkt. Een korte en 

krachtige serie beelden kan een simpel verhaal echter 

direct overbrengen op een groot publiek en stelt de  

bezoekers in staat zijn of haar eigen interpretatie aan 

het verhaal te geven.

   De tijd en aandacht die je van de bezoekers kunt 

vragen, hangt samen met de mate van complexiteit 

dat een verhaal heeft of kan hebben. Een verhaal  

is al snel complex als er veel karakters, locaties, 

tijdsprongen en plotwendingen in voorkomen. 

Wordt er voor een complex verhaal gekozen, dan 

kan het publiek geholpen worden het verhaal te 

volgen door gebruik te maken ondersteunende  

middelen als beeld (video), grafische elementen 

(foto’s), audio of iconen. Een verhaal kan ook  

simpeler gemaakt worden door bijvoorbeeld in  

te zoomen op één persoon in het verhaal of  

gebruik te maken van stereotypen.

   De manier van vertellen is ook afhankelijk van de 

ervaring die je de bezoekers wil geven. Wil je een 

verhaal vertellen door middel van een (inter)actieve 

rondleiding of wil je dat de bezoekers passief  

toehoren met behulp van een filmpje? In een 

passieve ervaring kan gemakkelijker eenduidig 

gecommuniceerd worden, terwijl een (inter)actieve 

ervaring meer kan inspelen op de bezoekers.

   Een verhaal vertellen aan een handjevol mensen is 

natuurlijk anders dan aan een grote groep. Een groot 

publiek kan rumoerig zijn en mensen kunnen elkaars 

zicht belemmeren. In een klein publiek wordt eerder 

een intieme stijl van communicatie verwacht.
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Afhankelijk van de  

artistieke voorkeur of  

praktische overwegingen  

kunnen alle drie de elementen  

aangepast worden. Als een verhaal te  

complex is om op de beoogde manier te  

vertellen, kan er mogelijk naar een ander  

verhaal gekeken worden, of kan er een aanpassing 

worden gedaan in de grootte van het publiek.

In het schema op de volgende pagina zijn de  

drie praktische overwegingen schematisch  

weergegeven. De keuzes die hierin gemaakt  

worden, leiden tot acht verschillende adviezen.

Een verhaal kan echter op verschillende manieren  

worden verteld. Soms brengt een enkele foto een  

heel verhaal tot stand en soms is daar een volledige 

voordracht voor nodig. De eerder genoemde vijf  

stappen komen dus niet altijd letterlijk terug, maar  

het is wel goed een dergelijke spanningsopbouw in  

het achterhoofd te houden bij het uitwerken van een  

verhaal. Als de manier van vertellen nog niet is  

vastgelegd in een artistieke keuze of thema, kan het 

goed zijn een aantal praktische zaken te overwegen  

in de keuze hoe het verhaal wordt verteld.
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Interactief 
verhaal met 
een karakter

Verhaal met 
een karakter

Interactief 
verhaal met 

extra beleving

Verhaal met 
extra beleving

STORYTELLING TOEPASSING

Verhaal met een 
karakter en 

ondersteunend 
materiaal

Interactief verhaal 
met een karakter 

en ondersteunend 
materiaal

Interactief verhaal 
met extra beleving 
en ondersteunend 

materiaal

Verhaal met 
extra beleving en 
ondersteunend 

materiaal

TOELICHTING OP ADVIEZEN BOOMDIAGRAM:

De manier van vertellen geeft richting aan de inhoud van de andere vlakken. 
De overwegingen die gemaakt worden, leiden tot acht verschillende vormen van advies. 

PASSIEF, GROOT, SIMPEL
Stel je een grote zaal voor in één van de 
meest bijzondere monumenten in de buurt, 
en een verhaal dat eigenlijk iedereen zou 
moeten kennen… In dit geval kan het lonen 
een groot publiek een simpel verhaal op 
een passieve wijze te laten ervaren.  
Het verhaal vooraf goed uitwerken en  
bijvoorbeeld verfilmen of professioneel  
laten voordragen, zorgt ervoor dat dit 
verhaal goed overkomt, terwijl het publiek 
geniet van een show.

PASSIEF, GROOT, COMPLEX
Een passieve publiekservaring met een 
groot publiek en complex verhaal werkt  
aan het begin van de avond mogelijk beter 
dan aan het einde. Het publiek moet hier 
namelijk goed voor gaan zitten.

PASSIEF, KLEIN, SIMPEL
Een simpel verhaal voorlezen of afspelen 
voor een handjevol mensen laat weinig te 
ontdekken over. Om goed bij het concept 
PopMonument aan te sluiten, is het wellicht 
mogelijk dat de verteller zelf veel emotie 
in het verhaal legt, door bijvoorbeeld een 
persoonlijk verhaal te vertellen of een  
theatrale voorstelling te geven.

PASSIEF, KLEIN, COMPLEX
Zorg dat de mensen op het puntje van  
hun stoel zitten en ondersteun het verhaal 
met beelden of objecten. Een mondelinge 
verteller voelt met een klein publiek  
misschien wat natuurlijker, maar in een 
film kan alles vooraf heel duidelijk worden 
beschreven en verteld.
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5ACTIEF, GROOT, SIMPEL
Een actieve publiekservaring met een groot publiek zie je 
vaak bij muziekoptredens. Iedereen springt en deint van 
links naar rechts. Je hebt hiervoor wel een entertainer 
nodig, iemand die het publiek mee krijgt, en het verhaal 
moet niet teveel details bevatten, zodat iedereen er iets 
van mee krijgt.

ACTIEF, GROOT, COMPLEX
Een actieve publiekservaring teweegbrengen binnen een 
grote groep met een complex verhaal is een zeer grote  
uitdaging. De eerste tip is dan ook te kijken of er een  
aanpassing in één van de drie elementen mogelijk is. 
Maak het verhaal simpeler (kijk eens naar de vijf stappen 
van een verhaal, kies waar het echt om gaat en laat de rest 
weg). Houd de interactiviteit beperkt tot een minimum of 
verklein het publiek zodat er minder ruis ontstaat.
Mocht deze vorm toch het best lijken, zorg er dan voor dat 
je de aandacht trekt en vasthoudt. Verwerk daarom een 
karakter in het verhaal, zodat het verhaal beter onthouden 
wordt en werk met (visueel) ondersteunende elementen.

ACTIEF, KLEIN, SIMPEL
Laat de locatie of plaats voor zichzelf spreken. Hierbij kan 
het veel meer gaan om het publiek en hoe zij het verhaal 
en de locatie ervaren. Een rondleiding of een bijpassende 
activiteit brengen het erfgoed tot leven. 

ACTIEF, KLEIN, COMPLEX
Het publiek meenemen in of rondom een bijzondere  
locatie, met een door de verteller speciaal voor hen  
gemaakt verhaal, kan een unieke ontdekking zijn.  
Door een compleet verhaal van het erfgoed te schetsen, 
komt de locatie tot leven. Bij een complex verhaal dat  
(inter)actief wordt verteld voor een klein publiek, valt  
de keuze al snel op een ervaren, mondelinge verteller  
die mogelijk wat objecten of iconen gebruikt om het  
verhaal te begeleiden.
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WAT ONTDEKKEN BEZOEKERS?
Het gevoel dat de act overbrengt kan sterk  

overeenkomen met de locatie en het verbindende  

verhaal, of juist bewust contrasteren. Soms wordt 

er een artiest bij een locatie gezocht, soms precies 

andersom. Door niet altijd uit te gaan van een podium 

of een standaard publieksopstelling kan er gespeeld 

worden met de voorstelling en het verhaal. Zo blijft  

het voor de bezoekers een ontdekkingsreis en  

dat is precies de bedoeling van PopMonument. 

In dit veld van het PlaygroundModel wordt er  

dan ook gekeken naar de beoogde belevenis.  

Door enkele vastgestelde keuzes naast elkaar te 

leggen, kan worden beoordeeld of dit wel een echte 

ontdekking is of dat er veranderingen nodig zijn.

Hoe ontdekt de bezoeker het erfgoed en de muziek?

WELKE
MANIER VAN
VERTELLEN?

WAT
VOOR

LOCATIE?

WAT
ONTDEKKEN
BEZOEKERS?

WAT
VOOR

  VERHAAL?

PLAYGROUND MODEL

   KEN JIJ EEN GEBIED MET EEN BIJZONDER KARAKTER?

    KUNNEN DE CULTUUR- EN ERFGOEDSECTOR IN JOUW REGIO  
ELKAAR (NOG) BETER VERSTERKEN?

    VERDIENT (LOKAAL) MUZIKAAL EN ARTISTIEK TALENT EEN PODIUM?

    MAG LOKAAL ERFGOED MEER ONDER DE AANDACHT  
GEBRACHT WORDEN?

    LIGGEN DE BIJZONDERE LOCATIES OP LOOPAFSTAND VAN ELKAAR?

VIJF KEER “JA”? DAN HOPEN WE DAT OOK JOUW STAD  
MET POPMONUMENT AAN DE SLAG GAAT!



POPMONUMENT WORDT ONDERSTEUND DOOR:

PARTNERS:
Stichting Bezichtiging Monumenten - Ondernemersvereniging Sterck - Cultuurbedrijf Bergen op Zoom   

Erfgoed Brabant - Kunsten in de Monumenten - Hotel De Draak - Pinguin Radio

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Hotelzeezicht Creatief Collectief - Stichting Behoud Weervisserij - Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom 

360 Vision - Proud of the South - NHTV Breda University of Applied Sciences - SIMDO - De Waterput
en alle deelnemende locaties, ondernemers, artiesten, kunstenaars en vrijwilligers.

PopMonument wordt georganiseerd en geproduceerd door Poppodium Gebouw-T, in opdracht van Stichting PopMonument.
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MEER ZIEN VAN 
POPMONUMENT?
VOLG DAN ONS YOUTUBEKANAAL  
POPMONUMENT BERGEN OP ZOOM  
EN KIJK DE ‘POPMONUMENT BEHIND  
THE SCENES’ MOVIE!
https://www.youtube.com/watch?v=dsNGdhT7-VY

OF SCAN DE QR-CODE.
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