
BELEEF AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL MET LIVE GIDS
Festival Fotograaf vereeuwigt thema 'vriendschap'

22 OKTOBER 2015, AMSTERDAM

Van zaterdag 28 november tot en met zondag 7 januari 2016 vindt de vierde editie van
Amsterdam Light Festival plaats; hét festival om vanaf het water te beleven. Na het
succes van de voorgaande jaren belooft het festival, dat dit jaar het thema
‘Vriendschap’ draagt, opnieuw magisch te worden. Blue Boat Company heeft als enige
rederij een live gids aan boord die tijdens de Water Colors Cruise alle ins en outs over
de kunstwerken en de kunstenaars persoonlijk toelicht en aan wie vragen gesteld
kunnen worden. Ook is er dit jaar een Festival Fotograaf die het thema vriendschap
voor bezoekers op polaroid vastlegt. De Water Colors Cruise is voor EUR 20,50 p.p. te
boeken via www.blueboat.nl.

De kunstenaars werden dit jaar uitgedaagd om een bijzonder beeld te schetsen rondom het
thema 'Vriendschap'. De Water Colors Cruise van Blue Boat Company neemt je mee langs de
verschillende spectaculaire lichtkunstwerken die op, om, boven en in het water te zien zijn. Zo
wordt de Herengracht dit jaar verlicht door prachtige waterbestendige kandelaars en kan je
twee enorm lichtgevende hoofden in het water bewonderen die met elkaar en met de
bezoekers spreken in verschillende talen.

Vereeuwig je vriendschap
Tijdens het Amsterdam Light Festival is er bij Blue Boat Company een 'Festival Fotograaf' die
de vriendschap van bezoekers op polaroid vastlegt. Hierdoor is het thema niet alleen langs het
water en in de stad, maar ook thuis te ervaren. Bezoekers krijgen het souvenir gratis mee. Wil
je er zeker van zijn dat je de Festival Fotograaf niet misloopt? Kijk dan op de website van Blue
Boat Company op welke dagen hij aanwezig is.

Prijs en boekingen
Kaartjes voor de Water Colors Cruise zijn te koop via de website en aan de kassa van Blue
Boat Company. Vanaf zaterdag 28 november 2015 tot en met zondag 7 januari 2016 varen de
rondvaartboten dagelijks om 17:30 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en om 20:00 uur. In weekenden
en in de kerstvakantie vertrekken de boten ook om 18:30 uur, 19:00 uur, 20:30 uur en om
21:00 uur. De boten vertrekken tegenover het Hard Rock Café vanaf de Stadhouderskade 30
in Amsterdam. Bij de aan boord aanwezige ober kunnen hapjes en drankjes worden besteld.

Over Blue Boat Company
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Blue Boat Company is de Amsterdamse rondvaart rederij 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, picknicks
op een sloep, huwelijken en zelfs uitvaarten. Naast het diverse aanbod loopt Blue Boat
Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

-Einde agendatip-

Kijk je uit naar meer informatie en/of wil je een prijsvraag opzetten, neem dan contact op met
Merktroubadour, Dionne Benard (06-36012880) of Oscar den Ouden (06-58886009). Ook te
bereiken via het e-mailadres pers@merktroubadour.nl. Beeldmateriaal in deze pressroom is
rechtenvrij te gebruiken.

Persuitnodiging - Beleef het lichtfestival op eigen gelegenheid
Persrelaties die ten behoeve van een item/publicatie het Amsterdam Light Festival vanaf het
water willen meemaken, mogen gratis meevaren met de Water Colors Cruise. Blue Boat
Company stelt vrijkaarten beschikbaar waarmee pers op elk gewenst moment het festival kan
beleven. De eerst beschikbare afvaart is donderdag 26 november om 17:30 uur (nog vóór de
officiele opening op zaterdag 28-11). Stuur voor meer informatie uiterlijk donderdag 25
november een e-mail naar pers@merktroubadour.nl of neem telefonisch contact op met
Dionne Benard via 06-36012880.

Water Colors Cruise
http://www.blueboat.nl/nl/special_amsterdamlightfestival.html
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Dionne Benard
dionne@merktroubadour.nl 

+31 6 36 01 28 80

Merktroubadour

dionnebenard

Oscar den Ouden
Oscar@merktroubadour.nl 

+31 6 58 88 60 09

Merktroubadour

Oscarouden
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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
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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.
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