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Zien: deze

tentoonstelling in het

Moco Museum

Zing, speel, lach, juich en (be)WONDR! Haal het kind in jezelf naar

boven, vergeet al je zorgen. Vanaf vandaag kun je terecht in een

heus speelparadijs voor volwassenen.

Trend
Een van de geheimen om jong van geest te blijven is door een mate

van speelsheid te behouden. Als je er even bij stilstaat, is het

eigenlijk zonde dat we onszelf het zorgeloos spelen op een bepaald

moment in ons leven ontzeggen. Daar moet verandering in komen,

dacht de Braziliaanse Sarah Mendes. Geïnspireerd door andere

speelse belevingen in de VS zoals het Museum of Ice Cream in San

Francisco en Color Factory in New York, creëerde Sarah in

samenwerking met een team Nederlandse kunstenaars het

Nederlandse antwoord hierop met WONDR.
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Vrolijkheid tijdens de donkere dagen
De wintermaanden zijn al sip genoeg maar nu kunnen we vluchten

naar een kleurrijk en artistiek speelparadijs. WONDR is een pop-up

van 1200 m2 aan interactieve, thematische ruimtes die van 18

september tot en met 18 maart Amsterdam-Noord zal sieren.

Oprichter Sarah Mendes: “Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië en

merkte dat ik in de wintermaanden in Nederland de zon en de kleur

miste in het dagelijks leven. Daarom wil ik in deze koude en grijze

periode Nederlanders een plek bieden waar de zon altijd schijnt en

waar zij ondergedompeld kunnen worden in een bad vol kleur en

verwondering. De naam WONDR verwijst naar het gevoel van

verwondering. Met deze experience wil ik mensen motiveren om

zich open te stellen voor deze emotie, omdat ik dit zie als de

drijvende kracht achter creativiteit.”

Het doel van WONDR is om je te verrassen en al je

zintuigen te prikkelen. Zo kun je in een roze bad vol

met duizenden marshmallows duiken, een tropische

jungle van kleurrijke bomen ontdekken, in

driedimensionale schilderijen klimmen en feesten

onder honderden discoballen. Als kers op de taart kun

je ook genieten van Instagrammable snacks in het

WONDR Café.

Even zorgeloos genieten
WONDR is een funhouse waar je kunt spelen, de buitenwereld even

kunt vergeten en offline, interactie op kunt zoeken met andere

mensen. Zelfs je smartphone camera heeft even rust want in elke

ruimte zijn speciale camera’s geplaatst. Na de WONDR-beleving

ontvang je de foto's per e-mail. Gewoon weer kind zijn. Is dat even

zorgeloos genieten!
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Tickets zijn te koop via de website en kosten €24,50 per stuk.

WONDR is vanaf 18 september te vinden op de Meeuwenlaan 88 in

Amsterdam-Noord en is 7 dagen per week geopend, van 11.00 uur

tot 19.00 uur. Vergeet voor je bezoek niet om een time-slot te

registreren!

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees

losse artikelen op Blendle.
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