Secret Garden
An audiowalk in the Amstelpark by Justin Bennett
a project by Zone2Source

zone 2source

Secret Garden can be experienced
anytime / De geluidswandeling Secret
Garden kan doorlopend ervaren worden.
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Secret Garden
Een geluidswandeling voor smartphones. Luister naar de verborgen geluiden van het Amstelpark, geluiden die
voor onze oren meestal onhoorbaar zijn
zoals de trillingen in bomen en planten,
onderwaterinsecten, vleermuizen en
vreemde resonanties.

Secret Garden
An audiowalk for smartphones.
Listen to the hidden sounds of the
Amstelpark, sounds that are usually
inaudible to our ears: vibrations inside
trees and plants, underwater insects,
bat calls and strange resonances.

Gebruik de QR-code en download
Echoes app (Android of Apple) of ga
naar tinyurl.com/secretgardentour. Scan
na het installeren de QR-code opnieuw
om Secret Garden te downloaden.
Wanneer je op play drukt, hoor je geluid
en zie je jouw locatie op de kaart. Loop
door het park en luister. De blauwe
gebieden geven een indicatie van waar
de geluiden zich bevinden. Als het geluid
per ongeluk stopt, kun je op pauze en
play drukken om opnieuw te starten. De
app geeft aan of je je buiten het geluidsbereik bevindt. Geniet van je wandeling door de Secret Garden!
Gebruik gratis de Zone2Source wifi bij
het Glazen Huis om kosten voor mobiel
internet en een slechte verbinding te
vermijden. Downloaden duurt een paar
minuten.

Use QR code to download the Echoes
app (Android or Apple) to your phone.
Or use tinyurl.com/secretgardentour.
After installing the app, you can use the
QR code again to download Secret
Garden or find it in the app as nearby
walk.
When you press start you should hear
sound and see your location on a map.
Wander through the park and listen. The blue areas on the map give you
an indication of where the sounds are
located. If the sound stops by mistake
you can press pause and play to restart
it. The app will tell you if you are outside
the range of sounds. Enjoy your walk
through the Secret Garden!
We recommend that you use the free
Zone2Source WiFi at het Glazen Huis to
avoid mobile internet charges and lost
connections. Downloading will take a
couple of minutes.
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