	
  
PERSBERICHT
Innovatief ontwerp: mobiele vouwsauna betreedt kunstwereld
Tilburg, 2 mei 2012 – Studio Elmo Vermijs introduceert de
vouwsauna. De vouwsauna is een autonoom kunstproject en is
ontstaan vanuit de behoefte om op diverse locaties en sferen te
kunnen genieten van een saunasessie. Door een aanhanger te
combineren met het principe van een vouwtent is de beeldtaal voor
deze sauna ontstaan.
Het werk van Studio Elmo Vermijs kenmerkt zich door mensen samen te brengen
op een bijzondere locatie en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte.
De aantrekkingskracht van het kunstobject in combinatie met deze ontmoeting
zorgt voor een intieme setting, waarbij het publiek bewust of onbewust de
belangrijkste gebruiker is.
Materiaal en gebruik
De vouwsauna bestaat uitsluitend uit duurzame materialen en onderscheid zich
door haar materiaalgebruik van de ‘gewone’ sauna. Doordat de sauna in- en
uitklapbaar moest zijn is gezocht naar materialen die dit mogelijk maken.
Dit heeft geresulteerd in een combinatie van vilt (isolatie) en canvas (waterdichte
laag) en een metaalcoating die de hitte binnen en kou buiten aankan. Aan de
binnenkant is de isolatie (vilt) direct zichtbaar en voelbaar. Daarnaast is de sauna
uitsluitend met tweedehands-en restmaterialen gemaakt. De sauna is hout gestookt
(speciaal ontwikkelde houtoven) en kan daardoor tot 100 graden Celsius worden
opgestookt. Er kunnen per saunabezoek zes personen in de vouwsauna.
Lancering in Tilburg
De vouwsauna maakt haar entree in Tilburg en is één van de eerste activiteiten dit
seizoen van Piushaven Levend Podium. Op 3 mei om 16.30 vindt de opening in de
Piushaven van Tilburg plaats. De gehele maand mei kan het publiek van vrijdag tot
en met zondag de sauna bezoeken in combinatie met een tal van activiteiten.
Rent-A-Project
De vouwsauna is toegevoegd aan het portfolio van Rent-A-Project en ambieert om
bijzondere projecten op diverse locaties toegankelijk te maken voor het publiek.
…………………………………………………………………………………………………………
Noot voor de redactie. U kunt contact opnemen met Laura Vrenken van Rent-AProject. info@rent-a-project.com of 06-26785429
	
  

