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PRAKTISCHE INFORMATIE
Dr. wilson’s CABINET OF WONDERS

  

Dr. Wilson presenteert een unieke verzameling rariteiten en curiositeiten uit de héle wereld. 

Dinosaurustanden, dierenschedels en bezittingen van beroemdheden uit lang vervlogen tijden.

Het is haast te veel om op te noemen. Overal is wel iets bij te vertellen want sommige dingen

zijn op spectaculaire wijze verkregen. Ondertussen zal goochelarij u verwonderen en verbazen.

Maak een reis door de tijd en twijfel gerust aan het waarheidsgehalte van alles wat u hoort en ziet!

Wat is het?

De show komt compleet, inclusief:

✔ Kwakzalver Dr. Wilson.

✔ Attractieve materialen.

✔ Voor alle bezoekers een fraaie infostrook met een
    overzicht van bijzondere items in de tentoonstelling.

✔ Een kleine speaker voor achtergrondgeluid.

Wat komt er mee? 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op:
info@ericnewman.nl | www.ericnewman.nl

Het Cabinet of Wonders is niet mobiel.

De tentoonstelling wordt opgebouwd en vertoond op een vaste, afgesproken plek.

✔ Stroomaansluiting gewenst.

Vaste plek:

Doorlopend toegang voor het aantal afgesproken uren.

✔ Andere tijden/ideeën in overleg.

Showduur:

Terug in de tijd zo nét na het jaar 1800: Kwakzalvers hadden naast een verkoopshow soms een klein tentje 

bij zich met daarin een soort rariteitenmuseum. Te zien voor slechts 10 cent!  Echte spullen maar zéker ook 

fake items brachten het publiek veel plezier én men stak er ook nog wat van op.
       

Omstreeks 1841 begon P.T. Barnum het American Museum op een vaste plek in New York. Hier zag men 

freaks als de Siamese tweeling, levende-exotische dieren, wassenbeelden en nog veel meer! Dit was een 

groot succes en in navolging hiervan verschenen er door het hele land vele zogenaamde

“dime” musea tot eind 1800.

Plek in de historie

Door een uitstekend netwerk van variété collega’s is uitbreiding mogelijk met live entertainment 

zoals bijvoorbeeld een vlooiencircus, zwaardslikkers, vuurvreters, waarzeggers en nog veel meer!  

Extra live entertainment:

✔ Ideaal voor pretparken en musea tijdens thema weken of als extra vakantie entertainment.

✔ Leegstand in het winkelcentrum?
    Wij maken van een lege winkelruimte een fantastisch tijdelijk museum. 

✔ Ook geschikt voor bioscopen bij premières van films welke een passend thema hebben.

Tip:


