Beemster
Light
Festival
1 t/m 20 december 2019
Dit jaar is een bijzonder jaar omdat Droogmakerij de Beemster 20 jaar op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat! Dit vieren we het hele jaar door, maar het hoogtepunt is het VISIT Beemster Light
Festival dat van 1 tot en met 20 december 2019, wordt georganiseerd.
Tijdens dit festival wordt De Beemster en haar kernen 20 dagen lang in de spotlights gezet. Het
thema is ‘Verbinding in 20 jaar Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’. Iedereen in De Beemster
kan en mag een bijdrage leveren aan en genieten van het festival. Alleen of samen met je buren of
vrienden of samen met anderen in een (buurt)vereniging. Op allerlei manieren wordt dit
evenement ingezet, waarbij licht als kunstobject & verbinder wordt gebruikt.

Denk, help & vier het mee!
We willen ons uitzonderlijk werelderfgoed doorgeven aan de volgende generatie; daar hoort ook
duurzaamheid bij. Dat lijkt in eerste instantie slecht samen te gaan met een Light Festival maar op
verschillende manieren kunnen we er samen voor zorgen dat het zo duurzaam mogelijk is. Denk
bijvoorbeeld na over het soort licht wat er gebruikt wordt: ledlampen zijn duurzamer dan
gloeilampen. Verder is het ook niet noodzakelijk om de verlichting de hele tijd te laten branden.
Ons voorstel is om deze om 16.30 uur te ontsteken en uiterlijk 23.00 uur weer te dimmen.

Voor meer informatie zie www.visitbeemster.nl/beemster-light-festival of
visitbeemster / beemster-light-festival
Wil je meer weten over wat er al in jouw kern wordt georganiseerd of waar je meer informatie
kunt vragen, zie de achterzijde van deze flyer.

Beemster Light Festival &
kern Middenbeemster
Doordat Middenbeemster een grote kern betreft, hebben we de kern opgesplitst in 5 kwadranten
waarbij de Rijperweg en Middenweg de scheiding aangeven tussen de kwadranten.
De reeds deelnemende buurtverenigingen zijn:
-

Buurtvereniging De Keyser
Land van Reeuwijk
Buurtvereniging Westerhem
Winkeliersvereniging
Breidablick en de Kosterij
Volkstuindervereniging Leeghwater

Zij zullen per buurtvereniging een gezamenlijke bijdrage leveren aan het Beemster Light Festival
door middel van het maken van diverse lichtobjecten en verbinders passend in het thema
Verbinding in 20 jaar Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.
De objecten zullen onderdeel worden van de route die tijdens de duur van het festival te bezoeken
is. Hierbij wordt ook gekeken om beeldbepalende gebouwen zoals bijvoorbeeld de kerk erbij te
kunnen betrekken. De definitieve locatie van de objecten zal in een later stadium worden bepaald.
Naast de lichtobjecten zullen verschillende (kleine) activiteiten worden georganiseerd op het
moment dat Middenbeemster in het programma ‘in het licht staat’ op 1 december het officiële
startmoment, op 14 december wanneer de Beemster Light Run en Walk op het programma staat
en op zondag 15 december.
Informatie
Wil je ook jouw buurtvereniging of andere vereniging laten deelnemen aan het Beemster Light
Festival, meld je dan aan bij de coördinator van deze kern:
Wendy Stammis

wendy@virtualbusinesscollective.nl

06-50208893

