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                     ABN AMRO
                   AkzoNobel
                 BPD
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           Loyens & Loeff
         Kunst Noord/ Zuidlijn
       Vrije Universiteit
     Zuidas & Zuidplus &
   Zuidasdok
  

Met tijdelijke kunstwerken 
van jonge, veelbelovende 

kunstenaars in opdracht van:

GET LOST–art route 
wordt gesteund door:

      AFK
    Gemeente Amsterdam
  Stadsdeel Zuid
Zuidas

21.06.2018 t/m 23.09.2018



CODE OF CONDUCT        PARTNERS
GET LOST - art route genereert kunst in de openbare ruimte 
door een brug te slaan tussen het bedrijfsleven op de Zuidas en 
jonge kunstenaars.

Met de GET LOST - art route 2018 editie nodigen we 
veelbelovende kunstenaars uit om zich te laten inspireren door 
het concept Code of Conduct. Hun werk neemt de vorm aan 
van een spiegel — een soort reality check — waarin we onszelf 
waarnemen en kunnen vaststellen hoe dingen voortdurend 
veranderen en in beweging zijn. 

GET LOST – art route activeert de openbare ruimte en 
stimuleert de levendigheid en leefbaarheid op de Zuidas. 
De kunstwerken zijn een middel om verborgen gebieden en 
onverwachte dimensies van de Zuidas zichtbaar te maken voor 
een (inter-) nationaal en jong publiek.

meer informatie onder www.getlost-artroute.com
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PUBLIC ART AMSTERDAM 
(P.A.A.) 
Public Art Amsterdam is een stadsbrede manifestatie in 
Amsterdam die middels een inspirerend programma kunst in de 
openbare ruimte bij het grote publiek onder de aandacht brengt.
P.A.A. is een samenwerkingsverband van de volgende 
Amsterdamse culturele instellingen:

De Appel
CBK Zuidoost
Framer Framed
Frankendael

GET LOST – art route
LAPS
NDSM
Oude Kerk

P////AKT
Stedelijk Museum
TAAK

 

De opening van Public Art Amsterdam wordt in samenwerking met 
GET LOST - art route georganiseerd op 21 juni 2018 op het Gustav 
Mahlerplein, Zuidas.

Loyens & Loeff Zuidas
Zuidasplus
Zuidasdok

ABN AMRO

 STICHTING    TEAM
CURATOREN
Laurie Cluitmans 
Rieke Vos
Yvonne Grootenboer

COMMUNICATIE
Marleen Kers

PRODUCTIE
Harold Schouten

GRAFISCH ONTWERP
Byrthe Lemmens
Karoline Swiezynski

COMITÉ VAN AANBEVELING   
Anthony Ruys
Cees de Bruin     
Hester Alberdingk Thijm   
Jurgen Bey     
Boris Brummelhuis    
Rudolf Jordaan
Stef Collignon

RAAD VAN TOEZICHT
Jeroen Boomgaard
Philippe Steffens
Maze de Boer
Martine Gründemann

BESTUUR
Cecile Mullens-Wentges
Bonnie Dumanaw
Tjerk Abma

Spectaculaire OPENING 
21 JUNI 2018

Gustav Mahlerplein

GET LOST – art route &
Public Art Amsterdam partners



U kunt nog deelnemen

GET 
INVITED
€ 2.500,—

met deze bijdrage sponsort
u get lost - art route *

• exclusieve uitnodiging voor de pre-
 opening en VIP programma op 22 juni  
 2018 (5 pax)
• exclusieve uitnodiging voor de finissage 
 op 22 september
• naamsvermelding in de catalogus en op     
 de website 

GET 
INSPIRED
€ 5.000,—

met deze bijdrage ondersteunt 
u een kunstwerk van get lost - 
art route *

• naamsvermelding bij het kunstwerk dat 
 mede door u mogelijk is gemaakt
• exclusieve uitnodiging voor de pre-
 opening en VIP programma op 22 juni  
 2018 (10 pax)
• een op maat gemaakte rondleiding voor 
 stakeholders van uw organisatie
• exclusieve uitnodiging voor de finissage 
 op 22 september
• naamsvermelding in de catalogus en op     
 de website 

GET 
INVOLVED
 € 10.000,—

met deze bijdrage bent u 
opdrachtgever van een site-
specifiek kunstwerk * 

• een Tailor-made, tijdelijk kunstwerk dat 
 bij uw organisatie wordt geplaatst
• naamsvermelding bij het kunstwerk dat 
 door u mogelijk is gemaakt
• exclusieve uitnodiging voor de pre-
 opening en VIP programma op 22 juni  
 2018 (20 pax)
• een op maat gemaakte rondleiding voor 
 stakeholders van uw organisatie
• een meet and greet met de kunstenaar
• exclusieve uitnodiging voor de finissage 
 op 22 september
• naamsvermelding op alle publicitaire 
 uitingen van GET LOST - art route

U kunt contact opnemen met 
Cecile Mullens - Wentges  →  cecile@getlost-artroute.com 
en Bonnie Dumanaw  →  bonnie@getlost-artroute.com

Met uw bijdrage aan de  GET LOST - art route 2018 wordt u 
onderdeel van een unieke kunstmanifestatie. Samen met de 
kunstenaars creërt u deze zomer ruimte voor ontmoeting, 
beleving en inspiratie op de Zuidas.

* Exclusief BTW


