
PERSUITNODIGING

Beleef Amsterdam Light Festival op eigen gelegenheid én met
gids

Van donderdag 1 december tot en met zondag 22 januari 2017 vindt de vijfde

editie van het Amsterdam Light festival plaats: hét festival om vanaf het water te

beleven! Blue Boat Company nodigt u uit om op eigen gelegenheid het Amsterdam

Light Festival te beleven. Livegidsen zijn aanwezig om uw ervaring op het water

nog persoonlijker te maken zodat u alle informatie in huis heeft voor het

vervaardigen van een treffend redactioneel item.

 

‘A view on Amsterdam’

Dit jaar heeft het inspirerende festival het thema ‘A view on Amsterdam’, waarbij onze

hoofdstad als canvas dient om lichtinstallaties te verbinden aan elementen uit de stad. Van een

10 meter brede installatie genaamd ‘The Lace’ tot ‘A Window in Time’, een kunstwerk dat het

verleden, heden en toekomst van Amsterdam weergeeft: het Amsterdam Light Festival geeft alle

aspecten van onze hoofdstad weer.



 

Aanmelden Water Colors Cruise

Datum: naar keuze

Locatie: Stadhouderskade 30 (tegenover het Hard Rock Cafe Amsterdam)

Vertrektijden: Vanaf donderdag 1 december 2016 tot en met zondag 22 januari 2017 varen de

rondvaartboten dagelijks om 17:30 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en om 20:00 uur. In de

weekenden en in de kerstvakantie vertrekken de boten óók om 18:30 uur, 19:00 uur, 20:30 uur

en om 21:00 uur.

 

'Burger'lijk genieten

Dit jaar krijgt u tijdens het Amsterdam Light Festival de mogelijkheid om uw avondje uit te

combineren met een heerlijk diner. Voorafgaand of na afloop van de Water Colors Cruise schuift

u aan bij het tegenover gelegen Hard Rock Cafe Amsterdam en geniet u van een van de

wereldberoemde burgers. Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, dan kunt u kiezen uit

de volgende vaaropties:

 

Optie 1: Diner bij Hard Rock Cafe om 17:30 uur en varen om 19:30 uur óf

Optie 2: Varen om 17:30 uur en diner bij Hard Rock Cafe om 19:30 uur



 

Mocht u gebruik willen maken van deze uitnodiging, stuur dan uw aanmelding naar naar Eva

van Beurden, te bereiken via eva@merktroubadour.nl of 06 31 25 07 16 of naar Hanne

Gerhards, te bereiken via pers@merktroubadour.nl of 06 21 24 26 82. Vermeld in uw e-mail de

dag en tijdstip waarop u het Amsterdam Light Festival wilt ervaren inclusief het aantal

personen. Onderstaand beeldmateriaal is bij publicatie rechtenvrij te gebruiken.

 

- Einde persuitnodiging –
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OVER BLUE BOAT COMPANY

Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt
Blue Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het meest
diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour
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