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Nieuwsbrief

27e jaargang, voorjaar 2008

Platform21 = Checking Reality
Van 11 mei t/m 16 augustus a.s. zijn in het Beatrixpark kunstwerken te zien als onderdeel
van het project Platform21 = Checking Reality. Het een project over de verschuivende,
vervagende grens tussen werkelijkheid en virtualiteit.
Eén van de deelnemende kunstenaars is Jeremy Wood, die met behulp van GPS-technologie
tekeningen ‘op de aarde’ maakt. Hij gebruikt satellietnavigatiesoftware om zijn bewegingen
door een gebied te registreren en als basis van zijn kunstwerken te kunnen gebruiken. Los
van een kunstwerk in het Beatrixpark is Platform 21 van plan om aan de vrienden van het
Beatrixpark de mogelijkheid te bieden om met een GPS-apparaatje hun eigen route door
het park te maken (of die van de hond) en na afloop daar een persoonlijk kaartje van te
krijgen. Op deze manier wordt voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoe het park feitelijk
wordt gebruikt: de plekken die veel worden bezocht, de routes die mensen volgen en waar
men stilstaat of bij elkaar komt.
Het kunstproject is een coproductie van Platform 21, het Virtueel Museum Zuidas en
Tom Jaspers. Meer informatie is t.z.t. te verkrijgen bij Platform 21 en op de website www.
platform21.com.

Vogelexcursie 27 april 2008
Op zondag 27 april a.s. is er weer een vogelexcursie in het Beatrixpark. De excursie staat
in het teken van de vogelzang, maar er wordt ook gelegenheid gegeven de vele jonge
watervogels te bekijken. Aanvang: 6 uur ’s ochtends bij de ingang Cornelis Dopperkade.
Duur: reken op twee uur. Aanmelding vooraf is niet nodig.
Inlichtingen: Frank Warendorf, tel. 020-6625018, e-mail: warendorf1@zonnet.nl

IVN-wandelingen
Artsenijhof
Zondag 22 juni a.s. - Wandeling door de Artsenijhof. De geneeskrachtige kruiden zijn dan
op hun best, de hof is op zijn mooist.
Aanvang 14.00 uur bij de parkingang aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman
Heijermansweg. Duur: ca. anderhalf uur.
Indian Summer
Zondag 12 oktober a.s. - “Indian Summer” aan de Amstel. Het park baadt dan in prachtige
herfstkleuren. Een wandeling langs al die mooie bomen, vooral de talrijke esdoornsoorten.
Aanvang 14.00 uur bij de ingang Cornelis Dopperkade. Duur: ca. anderhalf uur.
Beide wandelingen worden georganiseerd door IVN Afdeling Amsterdam, onder leiding
van Henk Wolters, natuurgids. Iedereen kan meedoen en aanmelding vooraf is niet nodig.
Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage voor het IVN gevraagd.
Inlichtingen: Henk Wolters, tel. 020-6644506.

