Floriade Fluisteringen,

zone2source

Met deze kaart bieden we je een
‘Zone2Source-ervaring’ aan, ook op de
dagen dat onze tentoonstelling niet open is.

Ingang ‘PARK’
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‘Krijn de Koning’

5

4 Plantsoensociologie,
de Onkruidenier
Ruim 40 stompige boompjes, die
jarenlang met het maaiveld kort zijn
gehouden, zijn teruggeplaatst op hun
locatie in een installatie van keramische
schalen als reflectie op dit
natuur-cultuur landschap.
Locatie: In de heemtuin

5 Buzzbench,
AnneMarie van Splunter
Een monumentale bank en bijenhotel
ineen, een plek voor samenzijn van mens
en insect. Locatie: Dahliarama
6 Secret Garden, Justin Bennett
Door geluiden die voor de mens normaal
niet hoorbaar zijn (bomen, planten,
insecten, vogels) te beluisteren op de
plek waar ze opgenomen zijn verandert heel subtiel je ervaring van het
Amstelpark. (smartphone + koptelefoon
aanbevolen, start overal in Amstelpark,
scan QR code voor download)
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Amstelpark kaart
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Ingang
‘Tourniquet’
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Wil je op de hoogte blijven over onze
tentoonstellingen en het uitgebreide publieksprogramma (met workshops, lezingen e.d.), 2 Odoshi Cloud Sequence,
Ronald van der Meijs
abonneer op onze nieuwsbrief, bekijk de
Dit kunstwerk in de vijver bij de Japanse
website www.zone2source.net of volg ons
Tuin gebruikt de weersomstandigheden
op Facebook, Twitter of Instagram.
(zon, wind, wolken) voor het ten gehore
brengen van een mediatieve geluidscomAmstelpark 4, 1083 HZ Amsterdam
positie. Locatie: Vijver
info@zone2source.net

OPENINGSTIJDEN
zaterdag, zondag
13–17 u en op afspraak

3 Audio Dérives, Esther Hovers
Deze audio-wandeling verbindt het
Amstelpark met de Zuidas en laat de
wandelende luisteraar anders kijken naar
de manier waarop we ons bewegen door
de gecontroleerde stedelijke ruimte.
(smartphone + koptelefoon aanbevolen,
start Zone2Source/Glazen Huis)

(KCCM) Krijn Christiaansen
en Cathelijne Montens
Vier hoorspelen op locatie over de geschiedenis van het Amstelpark verteld vanuit
het perspectief van vier planten: (1a) de
memoires van Lelie Gracia en de Japanse
Duizendknoop, (1b) een monoloog van de
Venijnboom, (1c) de getuigenis van Buxus
en (1d) de elegie van de Treurbeuk. (scan
de QR code op de luisterstoel, beluister op
een smartphone met koptelefoon, 4 locaties)
Hoofdingang
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‘Rode’ brug

Zone2Source in het Glazen Huis.
Zone2Source is een podium voor kunst,
natuur & technologie. Sinds 2013 organiseren we samen met kunstenaars van over
de hele wereld projecten in en buiten onze
paviljoens in het Amstelpark. We nodigen
bezoekers uit om nieuwe ervaringen op te
doen over natuur vanuit de verbeelding van
de kunst. Onze tentoonstellingen zijn gratis
toegankelijk in het Glazen Huis.

Ingang
‘Joost Conijn’
Zone2Source wordt mede mogelijk gemaakt door
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