Hugo Kaagman

Was actief als graffiti-kunstenaar in Amsterdam.
Op de muren van het Rijksmuseum spoot hij zijn
eigen versie van het Melkmeisje van Vermeer.
In 1993 kreeg hij een grote opdracht van de
luchthaven Schiphol. Hierna volgden talloze andere grote opdrachten zoals het maken van een
muurschildering voor het Nederlandse consulaat
in Sint-Petersburg.

Hollands kampeergevoel met Hugo Kaagman

Holland Tent
Kamperen in Holland
is uit de kunst!

Tijdens zijn reizen door Marokko en Senegal ontdekte hij traditionele patronen en handwerk die
specifiek zijn voor deze culturen. Deze ontdekkingen maakten hem bewust van zijn eigen culturele traditie. Hij is van mening dat deze cultuur
behouden en gemoderniseerd moet worden
met nieuwe motieven, ook uit andere culturen.

Uitprobeerweekend

Een initiatief van Holland Tent die
15 jaar kampeerervaring heeft.
Het is ook om die reden dat we via
Uitprobeerweekend de ‘oefenkampeerders’ in de gelegenheid stellen
om het eens een weekendje te proberen.

www.hollandtent.nl
www.uitprobeerweekend.nl
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dichtbij de natuur

Holland Tent, dát is uit de kunst!

Kamperen is een levenskunst die veel Hollanders in het bloed zit.
Even weg uit het hectische bestaan en met je blote voeten in het gras
voor je tent genieten van even helemaal niets. Net als de tulpen, de
klompen en kaas nog steeds bij ons horen geldt dat in onze optiek
evenzeer voor kamperen. Want kamperen in Holland is uit de kunst!

Kunst van kamperen

En daarom hebben wij ter gelegenheid van
ons vijftienjarige bestaan kunstenaar Hugo
Kaagman bereid gevonden dit puur
‘Hollands kampeergevoel’ in een
kunstwerk tot uitdrukking te brengen.
En het resultaat mag er wezen.

Het echte kamperen met minder organiseren!

Krijg je ook zo’n zin om te gaan kamperen maar heb je de kunst
van het kamperen nog niet helemaal onder de knie of beschik je
niet meer over de juiste uitrusting? Wij van Holland Tent helpen
je als beginnende of herintredende kampeerder graag op weg.
Onze volledig en comfortabel ingerichte kwaliteitstenten staan
gebruiksklaar, voor een kort of langer verblijf, op door ons zorgvuldig uitgezochte natuurcampings in Nederland en Frankrijk.

De kunst van uitproberen

Ben je er nog niet helemaal zeker van of kamperen ook voor jou uit de
kunst is, probeer het dan eerst eens een weekendje! Lekker een paar
dagen ertussenuit om de kunst van het kamperen te beleven.
De reacties op de voordelige probeerweekends zijn steevast positief.
Oefening baart kunst, zullen we maar zeggen. En om de prijs hoef je het
niet te laten: een uitprobeer-weekendje tot maximaal 4 personen kost
slechts € 125,-. Kijk voor meer informatie op uitprobeerweekendje.nl
			

All-in Prijs is inclusief

Plaats op de camping, tent met inventaris, gasverbruik, toeristenbelasting en schoonmaak bij ons
betaal je één bedrag, geen boekingskosten, geen borg en mochten de kinderen iets stuk maken,
nemen wij de kosten tot 25 euro voor onze rekening.

www.hollandtent.nl / info@hollandtent.nl

Wij zijn telefonisch te bereiken op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
en op dinsdag, woensdag en donderdag van 20.00 - 22.00 uur.

www.duurzaam-kamperen.nl

Deelnemer aan Duurzaamkamperen een bundeling van bedrijven op initiatief van ANWB,
Fiets- en wandelbeurs en Stichting Natuurkampeerterreinen.

Voor meer informatie
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