A Fool’s
Paradise
Audiovisueel kunstwerk
Handleiding

Hoe kan ik A Fool’s Paradise ontlenen?
Voor de reservatie van het materiaal kan je terecht bij de dienst onthaal & info. De kostprijs van
het gehuurde materiaal wordt verrekend in je eindfactuur. Het ontlenen van materiaal kan enkel
indien je een accommodatie gereserveerd hebt.

Je kan de I-podjes ophalen tijdens de openingsuren van de uitleendienst. Het afhaalpunt is
gelegen naast het containerpark.

Indien je iets kwijt raakt of stuk maakt, wordt dit nadien aangerekend in je eindfactuur volgens
de prijzen die je vindt in de materiaallijst.

Wat kan ik verwachten van het kunstwerk?
OPZET
De Nederlandse Kunstenares Fiona Tan ontwikkelde een audiokunstwerk genaamd ‘A Fool’s
Paradise’. In dit kunstwerk neemt acteur Johan Leysen u mee op een poëtische wandeling
doorheen het domein.
A Fool’s Paradise bestaat uit 4 geluidsfragmenten (4 Folly’s). Folly 1 start aan het
kikkerkwartier, Folly 2 aan de Goorkens, Folly 3 aan het uitkijkplatform aan de duinen en Folly
4 op de heide. Je wandelt dus door het domein naar de 4 verschillende punten. Aan elk punt
beluister je de bijhorende Folly. De 4 punten zijn aangeduid op het bijvoegde kaartje.

DOELGROEP

Het kunstwerk is geschikt voor alle leeftijden. Voorzie wel begeleiding voor jonge kinderen.

TIJDSDUUR

Te voet duurt de activiteit ongeveer 2,5 uur, met de fiets duurt de activiteit ongeveer 1,5 uur.
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Handleiding Ipod
Aan de voorkant van de Ipod vindt u vijf
knoppen. In de afbeelding links ziet u
voor welke deze knoppen dienen.

Aan de bovenkant van Ipod vindt u een
schuifknop.

Als de schuifknop helemaal naar rechts
is geschoven, staat Ipod uit.

Staat de schuifknop in het midden, dan
staat de Ipod aan in de normale modus.
Voor het verhaal te kunnen volgen, moet
de schuifknop centraal staan.

Staat de schuifknop helemaal naar links,
dan staat de Ipod aan in de shuffle
modus. Dit wil zeggen dat alle nummers
op willekeurige volgorde worden
afgespeeld. Deze modus kan je dus best
niet gebruiken.

3

Handleiding opladen Ipod

De oplader en de USB-kabel.

Je verbindt de oplader met de USB-kabel.

Vervolgens steek je de USB-kabel nu in
de Ipod.

Je steekt de oplader in het stopcontact.
Aan de bovenkant van de Ipod begint nu
een oranje lichtje te branden, dit betekent
dat het toestel aan het opladen is.
Wanneer het lichtje groen wordt, is de
Ipod helemaal opgeladen. Een lege Ipod
opladen duurt zo’n 3 à 4 uur.
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Inventaris A Fool’s Paradise
ARTIKEL
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USB-kabel
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Opladers
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Bij beschadiging en /of verlies van materiaal zullen we deze prijzen aanrekenen.

PRIJS/STUK IN € 1

