
Amsterdam Light Festival
Uitnodiging Water Colors Cruise op dinsdag 24 november 

Op donderdag 26 november start de vierde editie van Amsterdam Light Festival. Dit feestelijke
evenement is een must see voor kunstliefhebbers en iedereen die van Amsterdam houdt. Het
is een initiatief van o.a. de Amsterdamse rondvaartbranche en is daarom hét festival om vanaf
het water te beleven. Graag nodigt Blue Boat Company je uit voor een feestelijke Water
Colors Cruise op donderdag 10 december aanstaande.

De kunstenaars zijn begin dit jaar uitgedaagd om een bijzonder beeld te schetsen rondom het
thema 'Vriendschap'. Vandaar dat we jou ook graag uitnodigen ;-) Verwacht naast het pracht
en praal van de Amsterdamse grachten bijzonder verlichte kunstwerken, welke met passie
door (inter)nationale lichtkunstenaars zijn ontworpen. De Water Colors Cruise vaart langs
lichtkunstwerken die op, om, boven en in het water te zien zijn. Zo wordt de Herengracht dit
jaar verlicht door prachtige kandelaars en zijn er hoofden te zien die licht geven en die in
verschillende talen met elkaar én passanten praten. Tijdens de vaarroute wordt het verhaal
achter ieder kunstwerk door een gids persoonlijk toegelicht.

Legendary Burger
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Wie na afloop van de Water Colors Cruise nog trek heeft kan terecht bij onze partner Hard
Rock Café. Zij bieden alle aanwezigen een gratis burgermenu aan. Ook hier ben je dus van
harte welkom! Het diner bestaat uit een authentiek (burger)menu, welke op basis van lokale
ingrediënten wordt samengesteld. 

Details 
Datum: donderdag 10 december 
Locatie: Stadhouderskade 30, Amsterdam
Aanvang: 17:00u
Vertrek Water Colors Cruise: 17:30u (zorg dus dat je op tijd bent!)
Duur rondvaart: 90 min. (inclusief hapjes & drankjes)
Aanvang diner: 19:15u
Introducé: Ja

Wijze van aanmelden
Vaar je graag met ons mee, stuur dan uiterlijk donderdag 3 december een bevestiging naar
pers@merktroubadour.nl. Indien je van het diner gebruik wilt maken en/of een introducé wilt
meenemen, vermeld dit dan apart binnen de bevestigingsmail die je stuurt.  

Wij kijken uit naar je komst en heten je  daarom alvast van harte welkom op de vierde editie
van Amsterdam Light Festival!

Graag tot ziens en een hartelijke groet, 

Oscar den Ouden namens Hard Rock Café Amsterdam
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Oscar@merktroubadour.nl 
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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
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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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