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The Flying Grass Carpet 

Kom aan boord van The Flying Grass Carpet en sluit je aan bij zijn zoektocht naar 
avontuur en stedelijke vrijetijdsbesteding. HUNK-design en ID Eddy hebben The 
Flying Grass Carpet ontworpen; Het is een instantpark dat in elke stad ontvouwen 
kan worden. Zo brengt u een unieke ervaring van plezier en ontspanning die 
wereldwijd kan worden gedeeld. 

The Flying Grass Carpet is ontworpen om eruit te zien als een enorm Perzisch tapijt 
met zijn patroon uitgevoerd in verschillende soorten kunstgras, waardoor het een 
typische look en touch is. Het ontwerp bestaat uit verschillende onderdelen die op 
elke locatie kunnen worden aangepast. De grootte van het Flying Grass Carpet kan 
veranderd worden van 18 tot 22 meter tot 25 tot 36 meter. 

In een stad is het Flying Grass Carpet ideaal voor allerlei evenementen. Net als bij 
gewone parken kunnen mensen op het gras liggen of met hun vrienden bal spelen. 
Maar het aantrekkelijke uiterlijk is ook perfect voor speciale evenementen. Het is een 
uitstekende plek om een frisbee toernooi, een stad picknick en allerlei wedstrijden en 
optredens te hebben. 

Nu dat de stadscentra over de hele wereld snel worden geprivatiseerd, is het 
publieke domein onder druk en verloor de kwaliteit ervan. Het Flying Grass Carpet 
biedt een prachtig alternatief voor stadsbewoners om van de stad te genieten. Het 
brengt direct gezelligheid en een groen vrijetijds gevoel naar elke stad waar het 
landt. De combinatie van groen, schoonheid en activiteit maakt het Flying Grass 
Carpet onweerstaanbaar! 
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Het  Flying  Grass  Carpet  is  een  uniek,  tijdelijk  tapijt  dat  overal  geplaatst  kan 
worden. Het is ontworpen om eruit te zien als een gigantisch Perzisch tapijt met de 
verschillende patronen uitgevoerd in verschillende soorten kunstgras.  Het tapijt 
brengt mensen bij elkaar, terwijl het een stukje direct groen in het stadsleven 
brengt. Het biedt mogelijkheden om te ontspannen, te spelen, te picknicken en 
deel te nemen aan allerlei evenementen.

Net als in feestjes beweegt het Flying Grass Carpet van de ene stad naar het andere 
en verbindt verschillende steden en hun burgers met elkaar. Er wordt een wereldwijd 
gedeeld publiek gecreëerd.

Als u op het Flying Grass Carpet in uw woonplaats wilt feesten, neem dan contact 
met ons op.
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Contact: The Flying Grass Carpet
www.flyinggrasscarpet.org
info@flyinggrasscarpet.org

HUNK-design: Nadine Roos & Bart Cardinaal
www.hunkdesign.com
info@hunkdesign.com
+31 (0)6 49302099

STUDIO ID Eddy: Eddy Kaijser
www.ideddy.com
eddy@ideddy.com
+31 (0)6 43989119
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