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The Amsterdam 2006

Art Spotting Tour
10th August - 30th October

Participating artists:

Irene Fortuyn, Aldert Mantje,

Alexander Schabracq, Roland Berning,

Jennifer C. Protas, Jacqueline Lamme,

Paul Smit, Pauline Hille, Theo Poel,

Lon Hendriks, Sarah Barkmeijer, Eric

Klarenbeek, Yoad David Luxembourg,

Thijs Verbeek, Merel Karhof, Victorine

Pasman, Eva Roovers, Maria Kubinova,

Christa Bode-Boer and Douwe Hoekstra.

With special guest appearance:

Coenraad van Beuningen

and Cornelia Arents

And introducing:

The Nightwatch Research Project

The Foundation for Cultural, Creative and
Communal Entrepreneurship proudly presents:



Was Amsterdam ooit een kolonie van de vikingen?

Wie is Wolfert de visser?
En wat heeft hij te maken met de stichting van Amsterdam?

Welk spook verschijnt elke 100 jaar op de Zeedijk in Amsterdam?

Had de laatste heks in Amsterdam een relatie met de duivel?

Wie was de eerste graffiti artiest van Amsterdam?
EN HEEFT HIJ WERKELIJK ZIJN EIGEN BLOED GEBRUIKT?

Bent u benieuwd wat de antwoorden zijn
 op deze vragen kom dan naar de
Art Spotting Tour Amsterdam.
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Art Spotting Tour Amsterdam 2006

Amsterdam, 18-07-2006

De Art Spotting Tour; spannende verhalen en tradities uit de Amsterdamse geschiedenis
in combinatie met verborgen kunst.

Na het succesvol en anoniem organiseren van de eerste verborgen kunsttocht, komt de
stichting CCCE (Cultural Creative Communal Entrepeneurialship) in samenwerking met
hun dappere kunstenaars terug met de Art Spotting Tour 2006.

De Art Spotting Tour bestaat uit een rondleiding langs historische plekken in het centrum
van Amsterdam. Geïnspireerd op deze historische plekken hebben moderne Nederlandse
kunstenaars een klein conceptueel kunstwerk gemaakt.

Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de historische verhalen, de kunstwerken en
natuurlijk de kunst. Met het project will CCCE de bezoeker een nieuwe manier bieden om
naar kunst te kijken. De rondleidingen vinden plaats van 10 augustus tot 30 oktober en
vanaf eind augustus kunt u zelf de tour lopen met onze stadsgids ‘The Amsterdam City
Guide for the Art Spotter’.

Uit de roerige geschiedenis van Amsterdam heeft CCCE  ruim 20 verhalen gekozen. Speciale,
spannende, soms gruwelijke verhalen.zoals; het huis met de bloedvlekken, de heksenjacht
en het Spook van de Scheierstoren, maar ook verhalen van historisch belang; vanaf de
stichting van Amtserdam tot de hedendaagse 400ste verjaardag van Rembrandt. Deze
verhalen zijn gerelateerd aan bijzondere locaties in het centrum van de stad en gebaseerd
op deze verhalen hebben onze verschillende kunstenaars hun kunstwerk gemaakt.

De uiteindelijke kunstwerken worden op de historische locaties verstopt, zodat niet iedere
voorbijganger het kunstwerk zal herkennen. Sommige kunstwerken zijn slechts vier centimeter
groot, terwijl andere werken wel 2 meter groot zijn. De werken variëren van foto’s tot
bronzen beeldjes. Het is de bedoeling dat de kunstwerken tijdens de rondleiding worden
gezocht.

De Art Spotting Tour is geïnspireerd op het vogel-spotten en het trein-spotten. Bij deze
bezigheid besteden mensen hun vrije tijd om naar vogels of treinen te kijken. Tijdens de
Art Spotting Tour wordt er niet gekeken naar vogels of treinen maar naar kunst. Het doel
van de tour is dus om interactie te creëren tussen de bezoeker en het kunstwerk.

De ‘Art Spotting Tour’ is een leuke en originele manier om Amsterdam te leren kennen en
je als inwoner opnieuw een toerist te voelen in je eigen stad.
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Factsheet

Contactgegevens:

Stichting CCCE
Yoad David Luxembourg,
Robert  C. van der Laan
Johannes L. Klijn
Telefoon: 06-48196407 / 06-41347278
Email: mail@artspotting.nl / mailccce@gmail.com
Website: www.artspotting.nl (online 1e  agustus)

Waar:
Centrum van Amsterdam, de rondleiding begint bij de Nieuwezijds Kolk, bij het
Graanmetershuis.

Wanneer:
De rondleidingen zijn van 10 augustus tot en met 30 oktober, op dinsdag om 17:00 uur,
vrijdag om 20:00 en zondag om 19:00. De rondleidingen vinden uitsluitend plaats na
telefonische reservering.Het is ook mogelijk om te reserveren met groepen vanaf 8 tot
maximaal 15 personen buiten de vaste tijden.

Tussen 1 en 10 augustus hebben we een testfase voor de pers en andere geïnteresseerden
gratis om te ontdekken, en voor ons om te leren.

Voor een afspraak of een rondleiding (min. 8 personen), bel naar bovenstaand nummer
(Yoad David Luxembourg), en geef ook aan welke taal uw voorkeur geniet.

Kosten:
De rondleiding met een gids kost (per persoon) € 8,00 (Nederlands of Engels) en duurt +/-
2 uhr. (gratis tussen 1 en 10 agustus)
Het ’Amsterdam City Guide for the Art Spotter’ voor een individuele wandeling kost € 2,50
 (verkrijgbaar vanaf eind augustus in het Nederlands en Engels)

Deelnemende kunstenaars:
Irene Fortuyn, Aldert Mantje, Alexander Schabracq, Roland Berning,  Jennifer C. Protas,
Jacqueline Lamme, Paul Smit, Pauline Hille, Theo Poel, Lon Hendriks, Sarah Barkmeijer,
Eric Klarenbeek, Yoad David Luxembourg, Thijs Verbeek, Merel Karhof, Victorine Pasman,
Eva Roovers, Maria Kubinova, Christa Bode-Boer en Douwe Hoekstra.

Met als speciale gasten:
Coenraad van Beuningen en Cornelia Arents

En in medewerking:
The Night Watch Research Project (www.denieuwenachtwacht.nl)


