
AMSTERDAM MAAKT ZICH OP VOOR AMSTERDAM
LIGHT FESTVAL
Gigantisch ‘papieren’ bootje bij NEMO te water

26 NOVEMBER 2014

Amsterdam maakt zich op voor de 3e editie van het Amsterdam Light Festival. Wie
zich vandaag nabij het NEMO bevond werd voorafgaand aan het jaarlijkse evenement,
dat aanstaande donderdag van start gaat, getrakteerd op een eerste indruk van het
festival. Het kunstwerk ‘Intrepid’, een gigantisch origamivormige boot, werd door een
kraan als een van de eerste kunstwerken te water gelaten. Dit kunstwerk en andere
lichtgevende objecten zijn tot en met 18 januari 2015 vanaf het water te bezichtigen.
Tickets voor de Water Colors Cruise kosten € 19,50 p.p. en zijn o.a. te koop via
www.blueboat.nl.

Tientallen nationale én internationale kunstenaars zijn dit jaar uitgedaagd om aan de hand van
het thema ‘A Bright City’ een verrassend beeld te schetsen van Amsterdam en een ode te
brengen aan het leven in de hoofdstad.

-Einde onderschrift-

Download hoog resolutie beeldmateriaal rechtenvrij via deze pressroom.

Aanmelden en meer informatie
Neem voor meer informatie en/of aanmeldingen voor de eerste Water Colors Cruise op 28
november a.s. om 18:00u 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.
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WOORDVOERDER

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
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aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour

Blue Boat Companypressroom

Blue Boat Company

Voor meer informatie neem contact op met:

Merktroubadour
Oscar den Ouden
Post@merktroubadour.nl
+31 6 58 88 60 09
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