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25 NOVEMBER 2014, AMSTERDAM

GROOTSTE KUNSTWERK BIJ NEMO TE WATER

Wie alvast een ‘sneak preview’ van het Amsterdam Light Festival op beeld wil
vastleggen kan aanstaande woensdag 26 november terecht bij het Oosterdok. Vanaf
10:00uur gaat een van de grootste kunstwerken van dit jaar, ‘Intrepid’, vlakbij NEMO te
water. Verwacht een beeld dat perfect aansluit bij een aankondiging van het Amsterdam
Light Festival welke vrijdag 28 november voor het grote publiek opent.

Details
Datum: woensdag 26 november
Locatie: Oosterdok 51, bij NEMO (zie afbeelding in deze pressroom)
Tijdstip: Tussen 10:00 en 11:00 (het te water laten van het kunstwerk is een veelomvattende
klus, daarom is exacte tijdsvermelding niet mogelijk)

Grootste kunstwerk Amsterdam Light Festival
Het kunstwerk van urban designer Katja Galyuk, ‘The Intrepid’, is met een afmeting van 15 x 5
meter een van de grootste kunstwerken die tijdens het Amsterdam Light Festival te zien zal
zijn. Het ontwerp is vanwege het design, een origamivormige boot, voor jong en oud
herkenbaar en daarmee een treffend beeld ter aankondiging van het festival. ‘The Intrepid’ is
mede mogelijk gemaakt door de Amsterdamse rederij Blue Boat Company.

Amsterdam Light Festival

Vrijdag 28 november start de 3e editie van dit jaarlijkse evenement, dat tienduizenden
bezoekers trekt, en draagt dit jaar het thema ‘A Bright City’. Aan de hand van dit thema zijn
kunstenaars uitgedaagd om een verrassend beeld te schetsen van Amsterdam en een ode te
brengen aan het leven in de hoofdstad.

-Einde persuitnodiging-

Voor meer informatie, neem contact op met Merktroubadour; Rianne de Vries of Oscar den
Ouden via telefoonnummer 06-52793791 (Rianne) of 06-58886009 (Oscar). Ook te bereiken
via het e-mailadres: post@merktroubadour.nl. Beide zijn woensdag aanwezig.
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Informatie kunstwerk Intrepid
http://www.amsterdamlightfestival.com/programma/2014-2015/water-colors/intrepid/
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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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Voor meer informatie neem contact op met:

Merktroubadour
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Post@merktroubadour.nl
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