
Publiekswedstrijd Zuiderzeemuseum succesvol
Waterorkest winnaar van familiepretproject

Info Enkhuizen | Gepubliceerd op: 23 januari 2014

Samenvatting Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft de winnaar bekend gemaakt
van de publiekswedstrijd van het nieuwe project Waterwerken. Het
waterorkest van Annemarie van Kaam uit IJmuiden is uit de bijna
veertig inzendingen verkozen tot beste idee voor een extra
waterattractie. Het idee gaat deel uitmaken van het grote Waterwerken
project.

Details Mede dankzij de BankGiro Loterij opent het Zuiderzeemuseum deze zomer
een groot, nieuw project in het buitenmuseum met de naam Waterwerken. De
vijf Zuiderzee-eilanden maken deel uit van deze museale attractie: er herrijzen
kleine versies van Marken, Pampus, Schokland, Urk en Wieringen. De
voorbereidingen voor het project zijn in volle gang.

Afgelopen oktober heeft het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen Nederlanders
opgeroepen om mee te helpen aan het project Waterwerken door eigen
ideeën aan te leveren om de familiepret te vergroten. Vanuit het hele land zijn
bijna veertig uiteenlopende ideeën voor waterattracties ingezonden. Het idee
van een waterorkest is verkozen tot winnend idee en past volgens het
museum het beste als toevoeging op het Waterwerken project.

Het waterorkest
Het idee van een waterorkest is ingezonden door Annemarie van Kaam. Haar
idee van een waterorkest is om een aantal flessen gevuld met water te laten
dienen als instrument. Algemeen directeur Stephan Warnik heeft de winnares
uit IJmuiden persoonlijk mogen feliciteren. Het Zuiderzeemuseum gaat het
idee van het waterorkest verder uitwerken en onderdeel maken van het project
Waterwerken. 

Naast realisatie van het idee ontvangt van Kaam een pakket met hierin vier
museumkaarten voor het hele gezin en is zij exclusief uitgenodigd bij de
officiële opening van het project Waterwerken in de zomer van 2014.

Een aantal andere originele ideeën die ingezonden zijn, hebben ook nog de
kans om onderdeel te zijn van de activiteiten tijdens de schoolvakanties. 

Citaten Ik ben positief verrast door de vele en diverse inzendingen. De
deelnemers denken niet binen dezelfde museale en educatieve kaders
als wij. Aan een aantal ideeën hadden wij dan ook niet gedacht. Het idee
voor een waterorkest van Annemarie van Kaam hebben wij als winnende
waterattractie gekozen, omdat het een andere benadering van water is
met een muzikaal, educatief en speels element. 
— Stephan Warnik, algemeen directeur Zuiderzeemuseum
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Over Zuiderzeemuseum

Over het Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cultuur van het voormalige
Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het
buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen rondom de voormalige
Zuiderzee. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo
kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-
eten in het huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers
kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de
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Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten.

Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische
collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en
design. www.zuiderzeemuseum.nl
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