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De Populair is 
geplant op 28 
april 2011 en 

draait proef in 
mei. De boom 

blijft op het 
terrein van de 

Westergasfabriek 
tot eind 2011.

De Populair spreekt 
berichten uit die via 

Twitter naar hem 
gestuurd worden. 
Hij zoekt ook naar 

aanverwante Tweets 
aan de hand van 

een onderwerp dat 
je meegeeft. Je kunt 

ook wat inspreken 
via zijn microfoon. 

De Populair praat alleen 
wanneer er mensen in zijn 

buurt zijn. Je kunt hem 
helpen door zijn panelen 

naar de zon te draaien, want 
hij werkt volledig op zonne-
energie. Of De Populair ‘aan’ 

of ‘uit’ staat en hoe het verder 
met hem gaat lees je via Twitter.
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