Persbericht
Haags hotel steelt show op EIBTM Barcelona

WORLDHOTEL BEL AIR THE HAGUE ZORGT MET JA NATUURLIJK
VOOR INSPIRATIE VAN WERELDKLASSE
Den Haag, 4 december 2012… De Haagse hotelmanager Stephan van der Meulen is
ervan overtuigd dat inspiratie de oplossing is voor de crisis. Daarom zet hij zijn hotel
nu als bron van inspiratie op de kaart, te beginnen op de EIBTM in Barcelona.
Innovatie
“De kwaliteit van onze vergaderingen en congressen is gewoon heel goed. Daar
kunnen we niet zo gek veel méér van maken. Door nu inspiratie aan het product toe
te voegen maak je werkelijk verschil. Iedereen heeft het er over: innovatie is de enige
manier om de economie weer op gang te brengen. Ik zie de toevoeging van inspiratie
als onze persoonlijke innovatie om nog meer innovatie tot stand te brengen”, vertelt
Stephan van der Meulen enthousiast.
Inspiratie
De inspiratie waar Stephan van der Meulen het over heeft is de internationale
tentoonstelling Ja-Natuurlijk, die volgend jaar plaats vindt in Haagse musea rondom
het hotel: het Gemeentemuseum Den Haag - inclusief de museumtuinen en het
duinbos - , het Fotomuseum en het GEM. Van 16 maart tot 1 september 2013 is daar
prachtig werk te zien van wereldberoemde kunstenaars als Superflex, Francis Alys,
Ai Weiwei en Damien Hirst; door Curator Ine Gevers bijeengebracht om te inspireren.
Ruim 80 kunstenaars showen er verrassende samenwerkingen tussen mens, natuur
en techniek.
Waterlelie
Een van de hoogtepunten van Ja-Natuurlijk staat direct bij de entree in het GEM: de
Victoria Regia van Keith Edmier. Een reusachtige waterlelie waarin natuur en
technologie samenkomen: de lelie is gemaakt van hoogwaardige kunststoffen
(polyesterhars, siliconen rubber), maar de bloemen bevatten echt stuifmeel. Mark
Dion’s werk Mobile Wilderness toont haarfijn hoe wij mensen een natuurbeeld
creëren en naar onze hand willen zetten. De wolf is uit zijn eigen habitat weggehaald,
op een karretje gezet en kan naar believen worden verplaatst. Mobiel Wilderness
confronteert ons met de drang de natuur te willen beheersen en te controleren.
Wat inspireert u?
World Hotel Bel Air The Hague deed een klein onderzoek onder klanten met de
vraag: “Wat inspireert u?” Op de eerste plaats bleek dat de natuur te zijn en op twee
de kunst; beide thema’s zijn aanwezig op Ja Natuurlijk. Met als doel het bedrijfsleven
te stimuleren duurzaam te innoveren stelde Worldhotel Bel Air The Hague speciale
Ja Natuurlijk arrangemementen samen voor bijeenkomsten tot 500 personen. Voor
meer informatie en speciale Ja Natuurlijk reserveringen: www.worldhotelbelair.com
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