
PERSUITNODIGING
Beleef Amsterdam Light Festival op eigen gelegenheid met live gids

Van dinsdag 24 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 en op 28 november officieel door Prinses Beatrix wordt geopend,
opnieuw magisch te worden. Graag biedt rederij Blue Boat Company u de mogelijkheid
om het Amsterdam Light festival op eigen gelegenheid en onder begeleiding van een
live gids te ervaren. Zo weet u zeker dat u alle informatie in huis heeft voor het
vervaardigen van een treffend redactioneel item.

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 u 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 kunt u
twee enorm lichtgevende hoofden in het water bewonderen die met elkaar en met de
bezoekers spreken in verschillende talen.

Aanmelden Water Colors Cruise
Persrelaties die ten behoeve van een item/publicatie het Amsterdam Light Festival vanaf het
water willen meemaken mogen met Blue Boat Company vanaf dinsdag 24 november en op
eigen gelegenheid gratis meevaren met de Water Colors Cruise. U meldt uzelf en eventueel
uw introducés aan door een bevestiging te sturen naar pers@merktroubadour.nl. Vermeld in
uw e-mail de gewenste dag, tijdstip en aantal personen waarmee u het Amsterdam Light
Festival wilt ervaren. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.

Vertrektijden
De Water Colors Cruise vertrekt 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.

Einde persuitnodiging
Bent u niet in de gelegenheid om mee te varen, maar wilt u wel aandacht besteden aan de
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Water Colors Cruise tijdens het Amsterdam Light Festival? Neemt u dan voor meer informatie
contact op met Dionne Benard of Oscar den Ouden via het telefoonnummer 06-36012880.
Ook te bereiken via het e-mailadres: pers@merktroubadour.nl. Het beeldmateriaal in deze
pressroom is rechtenvrij te gebruiken

CONTACTPERSONEN
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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.
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