
GET LOST: verdwalen wordt met kunst een stuk leuker

Vanaf vandaag kunnen we dankzij de openbare kunstroute ‘GET LOST’ al sjokkend langs de
Amsterdamse Zuidas cultuur snuiven.

Vrijdag, 12 juni 2015, 20:05 uur

Verschillende organisaties geven acht kunstenaars de opdracht een kunstwerk in de openbare ruimte te

realiseren.

De nieuwe Picasso
Deelnemende bedrijven selecteerden na een voorproefje hun ‘eigen’ kunstenaar en financierden

vervolgens de totstandkoming van het pronkstuk. Na afloop van het evenement hebben deze

organisaties het eerste recht om de kunstwerken te kopen. Dat is best een slimme zet: je weet immers

nooit of er in de deelnemers een stiekeme Picasso of Van Gogh schuilt.

Haal het beste in elkaar naar boven
Het is de eerste editie van GET LOST — art route. Het zal vanaf nu elke twee jaar

op afwisselende nationale en internationale locaties plaatsvinden. Het idee erachter: GET LOST wil een

gezellige brug slaan tussen het bedrijfsleven en de kunstwereld. Dit doen ze met als uitgangspunt dat

beide takken van sport elkaar kunnen inspireren.

Vanaf vandaag tot aan 8 augustus kun je langskomen om te wandelen vanaf de Prinses Irenelaan in

Amsterdam. Check hier alle informatie.
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Topman J.Crew ontslagen om partyfoto's
22.06.2015 - Alejandro Rhett, tot voor kort topman bij modemerk J.Crew, is na een grote ontslagronde

zelf zijn baan kwijt omdat hij zich alles behalve top gedroeg.

nieuws mode lifestyle

13 x katten die voor het eerst buiten komen
22.06.2015 - Eerste keren zijn altijd spannend. Zo ook voor deze katten, die voor het eerst hun veilige

mandje binnenshuis verruilen voor de grote, wijde wereld.
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Boerin Bertie en Esther zijn uit
elkaar

10 x Vaderdagvierende sterren Bijzondere trouwfoto gaat
viraal
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De allerduurste... verrassing voor je vader
21.06.2015 - Wil je je vader een keer écht van z'n stoel laten vallen van verbazing? Geef 'm dan het

duurste biertje ter wereld cadeau: dat kost een luttele € 1640 per flesje.
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Toms en Van den Assem openen pop-up winkel
21.06.2015 - Schoenenmerken Toms en Van den Assem openen op 25 juni een tijdelijke pop-up winkel in

Rotterdam. Ben je dan in de buurt en heb je zin in een feestje? 
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#314 Camel blazer
21.06.2015 - Elke dag, dus 365 dagen per jaar, een ding waar we dol op zijn. Kijk voor alle Favorites ook

op Instagram. 
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OPEN ENDED: expo over Hollands design van 1995 tot nu
20.06.2015 - Trendvoorspeller, curator, uitgever en onderwijsspecialist Lidewij Edelkoort toont een bonte

verzameling uit haar persoonlijke kunstcollectie in de tentoonstelling OPEN ENDED in de Kazerne in

Eindhoven.
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Mooie documentaire: 'oude generatie' vertelt over hun tattoos
20.06.2015 - Iedereen die een tattoo laat zetten, krijgt vaak wel één keer te horen: Jij gaat spijt krijgen.

Maar volgens regisseur Angie Bird hoeft dat echt niet zo te zijn.
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