
HANDLEIDING VOOR SUPPOOSTEN BIJ TENTOONSTELLING 
“SCHLAFPLATZE WERDEN ARRANGIERT”

SPRINGEN!!!

Beste suppoosten,
Bezoekers mogen in het met hooi gevulde “zwembad” spelen en vanaf de 
witte balen springen. 

Tijdens de opening is er ook vanaf de balustrade gesprongen. Het is beter om 
dit niet meer toe te staan aangezien de Kunstvereniging voor eventuele 
verwondingen of schade aansprakelijk kan worden gesteld.

BEGANE GROND

Christian Schulte
Rechts op de grond naast het trapje vind je een t.v. met een schilderij.

Aan:
 Monitor met tape en schilderij voor het hooi:
 Druk op de aan/uit knop
 Met de plus/min knoppen kun je het geruis wat zachter zetten.

Uit:
 Druk weer op de aan/uit knop.

Claudia Kapp
Monitor in het hoekje tussen de zwarte muur en de balen hooi

Aan:
 Druk op de groene knop, het rode lampje moet uit zijn.
 Druk op play

Terugdraaien
De video duurt ongeveer 20 minuten.
 Druk op rewind om terug te draaien

Uit
 Druk op rewind. De video stopt vanzelf als hij is teruggespoeld.

Stefan Demming
In de serre vind je rode slaapzakken 



Aan:
Steek beide stekkers in het stopcontact. Onder de rode slaapzak, daar waar de 
kabel het werk binnengaat zie je een kleine cd-speler. 
 Toets “1” voor play / afspelen, wacht even kort (5 sec.), 
 Toets  “2” / “program” twee keer (het display laat “all” zien / alles wordt 

herhaald). 
 Verberg de cd speler weer onder de slaapzak.

Uit:
 Toets bij de cd-speler op “stop
 Haal de stekkers uit het stopcontact

2e VERDIEPING

Eduardo Raccah
De klamboe aan het plafond voor de ingang hoort rond te draaien.
Op de tweede verdieping op de balustrade staat een klein zwart kastje
 Met de rode knop zet je het motortje aan en uit.

KELDER

Matthias Boesche
Als bezoekers met de lift naar de kelder gaan zien ze het werk van Matthias.
Om de bijbehorende apparatuur te bedienen moet je echter de trap nemen. 
Helemaal achterin staat op een stoel een cd-speler met daarop een witte 
stekkerdoos.

Tip: Voor de suppoosten die moeite hebben met traplopen. Geef deze uitleg aan de 
eerste bezoeker en vraag of hij/zij de installatie aanzet.

Aan:
 Schakel de stekkerdoos aan door op de rode knop te drukken.
 De cd-speler gaat lopen en de spot gaat aan
 Druk dan op het kleine knopje repeat, aangegeven met een gele stip
 Zorg ervoor dat het gewone licht in de kelder uit is

Uit:
 Zet het geheel uit met de rode knop op de stekkerdoos

LET OP! GA NIET IN DE LIFT ALS JE HELEMAAL ALLEEN IN HET GEBOUW 
BENT.
Bel in geval van nood het alarmnummer van de lift 0800-0224752
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