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In de maand appril maken we het Vondelpark een exporuimte. 
Wandelend met je smartphone door het Vondelpark kom je het werk van 
kunstenaars uit verschillend disciplines tegen. ‘Een gedichtje op een bankje 
naast de vijver, een bal in een boom.. hoor je daar muziek? Maar ook mooie 
animaties, spannende verhalen en onverwachte beelden. 7 kunstenaars 
hebben gewerkt aan 5 app routes.

De kunstenaars die we voor dit project hebben uitgenodigd zijn, ieder op een 
eigen artistieke zoektocht, naar de invloed en ervaring van ruimte, interactie en 
sociale aspecten. Sommige kunstenaars hebben werk dat geheel aansluit op Art 
Parc, anderen werden gevraagd om geheel nieuw werk te maken. Dit resulteert 
in verrassende projecten met veel interactie met het publiek. De kunstwerken 
worden geëxposeerd in de publieke virtuele ruimte. De thema’s van onze art 
routes zijn: poëzie, interactief verhaal, 3d kunst, muziek, animatie.

Tip: De kunstwerken zijn te zien in 
de buurt van het Blauwe theehuis. 
Je kunt gebruik maken van de 
gratis Wifi van het Blauwe theehuis 
om de apps te downloaden die je 
nodig hebt voor de routes

Use your own smartphone (& headphone)
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Wil je mee met 

een rondleiding? 

Kijk dan op appril.nl/

artparc voor de data



De experimentele jazz van tin Men & the telep-
hone beluister je door via je headphones en je 
smartphone door het aangegeven gebied in het 
park te wandelen. Door van locatie te veranderen 
krijg je het gevoel dwars door een performance 
te wandelen. De architectuur en de geschiedenis 
van het park heeft als inspiratiebron gediend bij 
het plaatsen van deze geluiden. 

Download de app ‘art park’ 
via AppStore (iPhone) of 
Google Play Store (Android) 
en beleef de muziek tussen 
rozentuin en koeienweide. 

Sound walk Art Parc 
door tin Man and the 
telephone  en Klasien 
van de Zandschulp

Download de Junaio app en klik 
in de app op het vergrootglas om 
te zoeken naar “Art Park” en 
ontdek waar in het park augmen-
ted reality animaties te zien zijn.

Animatieroute Art Parc 
door Elton Eerkens 
& luciano Pinna

Dicht bij... een bankje, de vijver, de gevonden-
voorwerpen boom. Markers in het vondelpark 
geven aan waar je de korte gevatte gedichten 
van Jente kunt zien op je smartphone. 

Download de  Aurasma app
Klik op het vergrootglas om te 
zoeken naar:
‘Dicht_Bij - Artparc 2014’
Scan de markers die je tegenkomt 
in de buurt van het Blauwe theehuis

Poëzieroute Dicht bij
door Jente hoogeveen

Vondelpark, 1922. Een vrouw gooit haar 
reputatie te grabbel wanneer ze een beer redt 
uit het circus. Maar dan heb je een beer, en 
wat dan? Een meerkeuzeverhaal over dieren 
en mensen, knopen, bomen en glurende 
buurmannen.

Bepaal al wandelend de verhaalrichting. De 
tekst verschijnt als een autocue op je mobiel. 

Download de Junaio app en 
klik in de app op het vergrootglas 
om te zoeken naar “Wandel-
verhaal”  het startpunt is op het 
grasveldje naast de rozentuintjes)

Wandelverhaal Art Parc 
door Sander Veenhof en
Jantine Wijnja 

tijdens Art Parc wordt de beeldenverzameling 
in het Vondelpark verrijkt met een aantal 
virtuele sculpturen die zich dankzij augmented 
reality techniek wel in de fysieke werkelijkheid 
manifesteren. 

Comming Soon: 3D Art & Sound Art Parc
door Emmanuel Flores Elias & Pandelis Diamantides

Gebruik je headphones voor 
deze route!

Voor deze route is een 
internetverbinding nodig

#ARTPARC

Art Parc is een onderdeel van het Inspire programma 
van appril, a festival all about apps


