
RAI Theater krijgt grootste ijsvloer van
Amsterdam

Het RAI Theater in Amsterdam krijgt donderdag 15 december een immense ijsvloer. De

oppervlakte omvat meer dan 250 vierkante meter. Deze ijsvloer wordt gebouwd voor de

Notenkraker on Ice, een grote ijsshow die van 16 t/m 18 december in de RAI te zien is. Het

verhaal van de Notenkraker is een kerstklassieker voor de hele familie. Met de Muizenkoning,

Sneeuwkoningin en Suikertaart-fee. Het beroemde ballet uit 1892 is nu in een geheel nieuwe,

spectaculaire bewerking op een ijsvloer te bewonderen.

Het opbouwen van de ijsvloer is een kunststuk op zich. Duizenden ijsblokjes worden

aangevoerd om vervolgens te worden gestort in een speciaal daarvoor geconstrueerde bak. Deze

wordt afgevuld met water waarna het opvriezen begint. Dit proces wordt uitgevoerd onder

begeleiding van een gespecialiseerde ijsmeester. Speciale vriesmachines zorgen voor de juiste

temperatuur. Als de procedure is beëindigd, dan is de grootste ijsvloer in de hoofdstad een feit.

De opbouw van de vloer start donderdag 15 december waarna de shows vanaf vrijdag 16

december plaatsvinden.

Over de show



De Notenkraker on Ice is de familieshow bij uitstek. Grootse decors, kleurrijke projecties,

weelderige kostuums en indrukwekkende speciale effecten zorgen voor een adembenemende

show. Maar liefst 30 kunstschaatskampioenen schaatsen en dansen op spectaculaire wijze op de

wereldberoemde klanken van Tchaikovsky. Na een uiterst succesvolle internationale tour is

deze hit show nu te zien tijdens de feestdagen in de Nederlandse theaters. Van 16 t/m 18

december speelt de Notenkraker on Ice in Amsterdam.

http://senf.pr.co/images/232263
http://senf.pr.co/images/232259
http://senf.pr.co/images/232260
http://senf.pr.co/images/232254


OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

Klik hier voor kaartverkoop & speellijst:

Bekijk hier de trailer:

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:

Pers is van harte welkom om het persmoment bij te wonen waar het ijs wordt gelost op de vloer.

Dit vindt plaats op 15 december 12:00 uur in de RAI.

Aanmelden voor het persmoment kan bij Lizzy Schuerman: Lizzy.Schuerman@atnext.nl

Notenkraker on Ice

Notenkraker On Ice 2016 2017

Eline de Wit
eline@senf.nl
020-6208804
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