
Vanaf september dit jaar veroveren 
honderd manshoge kunstolifanten 
de straten van Amsterdam: samen 
vormen zij een bijzondere open-
luchttentoonstelling, de Elephant 
Parade, die zich inzet voor het 
behoud van de Aziatische olifant. 
Na de succesvolle edities in Rotter-
dam en Antwerpen wordt de 
tentoonstelling in Amsterdam de 
grootste tot nu toe.

De Elephant Parade is een initiatief van 
vader en zoon Marc en Mike Spits. 
Marc Spits is met (semi)pensioen en 
heeft o.a. de Smurfen, Tita Tovenaar, 
Barbapapa en Calimero succesvol 
neergezet op de Nederlandse en 
internationale markt. Mike Spits richtte 
in de jaren ‘80 America Today op en in 
de jaren ’90 reclamebureau Beyond the 
Line. 

Mosha is een babyolifant die in het 
olifantenziekenhuis van Soraida 
Salwala in Lampang terechtkwam 
nadat zij zwaar gewond raakte door een 
landmijn. Mosha inspireerde Marc 
Spits tot het oprichten van de Elephant 
Parade. 

AGENDA

MOSHA

5 september – 31 oktober 
Elephant Parade Amsterdam

3 november – 11 november 
Kijkdagen (voorbod uitbrengen)

Westergasfabriek, Amsterdam

12 november 
Veiling - Zuiveringshal 

Westergasfabriek, Amsterdam

2007 - ROTTERDAM 

2008 - ANTWERPEN

2009 - AMSTERDAM

MARK SHAND

De netto opbrengst van de veiling gaat 
naar Elephant Family, het grootste 
olifanten-goede doel ter wereld. Deze 
organisatie werd in 2002 opgericht door 
Mark Shand, de broer van Camilla 
Parker-Bowles. Hij is wereldreiziger, 
filantroop en de schrijver en maker van 
de BBC-documentaire Queen of the 
Elephants.

© Bruce Weber



ROUTE

Wil je alle 112 olifanten zien? Volg 
dan de Elephant Parade route! Het 
routekaartje is te vinden in het 
minimagazine, gratis op te halen in de 
Elephant Parade Gallery Stores, VVV 
kantoren, alle verhuurpunten van 
MacBike en diverse hotels in Amster-
dam. Op zaterdag 5 september wordt 
het boekje meegeleverd met Het 
Parool.

Ook kun je meedoen aan de rally: 15 
vragen die je tijdens je tocht langs de 
olifanten moet beantwoorden. Hier-
mee maak je kans op prachtige prijzen 
waaronder een exclusieve designertas 
van Omar Munie en een 35cm hoge 
kunstolifant!

In samenwerking met Funny-Events 
organiseert Elephant Parade de leukste 
arrangementen om de olifanten te 
bezoeken!  Met een routing of puzzel-
tocht op zak varen, fietsen, scooteren, 
wandelen of steppen de deelnemers 
door hartje Amsterdam. De tours zijn 
inclusief drankje, versnapering, begelei-
ding of gids.

www.funny-events.nl
www.elephantparade.nl

ELEPHANT PARADE 
PUZZELTOUR MET GIDS
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Van de meeste ontwerpen worden 
replica’s gemaakt, in formaten variërend 
van 10 tot en met 75 cm hoog. De 
replica’s zijn handbeschilderd en worden 
gemaakt in limited editions. Er komen 
tijdens de parade twee verkooppunten in 
Amsterdam, in de Kalvertoren en op het 
Museumplein.

Elephant Parade Gallery Stores:

Museumplein
Museumplein, Oostzijde (t.h.v. nr. 9)
Amsterdam

Kalvertoren 
Kalverstraat 212-220
1012 PD Amsterdam

In de Elephant Parade Gallery Store in 
de Kalvertoren vinden gedurende de 
parade diverse activiteiten plaats, zoals 
live-paintings, signeersessies en kinder-
partijtjes.

GALLERY STORES

KALVERTOREN MUSEUMPLEIN 

“Op 9 juni 2008 ontving Mosha 
de eerste olifantenbeenpro-
these ter wereld, speciaal voor 
haar gemaakt door de Protheses 
Foundation. Mosha vond het 
fantastisch, liep rond als een 
trotse pauw en bezorgde mij een 
brok in mijn keel.”  - 
Marc Spits

TOEKOMST

Na succesvolle edities in Nederland en 
België zal dit ambitieuze project de 
komende jaren te zien zijn in andere 
Europese steden. Londen is als eerste 
aan de beurt waar maar liefst 200 
olifanten te zien zullen zijn. Prominente 
namen waaronder Diane von Fürsten-
berg hebben al gezegd mee te willen 
werken.



MOSHA BOEKJE KIJKDAGEN EN VEILING

PERSINFORMATIE

Voor meer informatie, beeldmateriaal en 
interviews met de oprichters of Mark 
Shand kunt u contact opnemen met:

Natasja Wielandt van 
Cohn & Wolfe Benelux 020 - 67 68 666

Mosha heeft een eigen kinderboek! De 
titel is “Mosha en de olifantenparade” 
en vertelt het verhaal van Mosha en 
hoe zij Marc inspireerde tot het 
opzetten van de Elephant Parade. 

Het boek is gemaakt door illustrator 
Ingeborg Smit van Studio Ping en 
kinderboekenschrijfster Janneke 
Schotveld en voor €9,95 te koop in de 
Elephant Parade Gallery Stores.

Vanaf 3 november staan alle olifanten 
tentoongesteld op het Westergasterrein. 
Hier kun je voorbiedingen doen voor 
de veiling op 12 november. 

Ook is het mogelijk vanaf 5 september 
voorbiedingen te doen via de website. 
Kaarten voor de veiling van 12 novem-
ber zijn te bestellen op:

www.elephantparade.nl

“Er leven vandaag de dag nog slechts 

4.500 olifanten in �ailand. 

Nadat mijn vader en ik tijdens onze 

vakantie met eigen ogen hadden 

gezien in wat voor situatie deze 

prachtige dieren daar verkeren, 

besloten we dat we iets voor ze 

wilden doen. Met ons project 

steunen wij onder andere 

lokale initiatieven in �ailand, 

zoals het eerste olifanten-

ziekenhuis ter wereld in Lam-

pang.

- Mike Spits
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