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 Zuidoostbeemster
De kerncommissie Zuidoostbeemster is aan de slag gegaan voor een plaatselijk passende invulling
van het Beemster Light Festival. Wij doen dit door het zien van: kansen, de kracht en de
capaciteiten van de bewoners en de buurtverenigingen te bundelen. Opdat er niet alleen er een in
de periode van 1 t/m 20 december 2019 sprake is van verbinding en samenwerking, maar er ook
een versterkte basis is gelegd voor een duurzame verbinding en samenwerking op diverse
maatschappelijke terreinen.
Samen maken we het verschil en spannen wij ons in voor de omgeving waarin wij leven. Hier zijn
wij trots op!
Samen met de reeds aangesloten buurtverenigingen;
De Pioniers

De Knotwilgen

Halfweg

Koopmanssingel

wil de kerncommissie, de buurtbewoners en overige vertegenwoordigers van buurten in de
komende periode beter bereiken & enthousiasmeren om een bijdrage te leveren of deel te nemen
aan de te organiseren activiteiten. Enkele voorbeelden van activiteiten die de kerncommissie voor
ogen heeft voor het aan de Zuidoostbeemster toebedeelde weekend van 7 en 8 december zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Optreden diverse koren in de Kapel
Fietsmarathon, 24 uur energie opwekken in het kader van duurzaamheid en ornament in
de vorm van Beemster droogmakerij als object hierdoor kunnen verlichten
Lasershow en muziekavond o.l.v. twee DJ’s voor de jeugd
Openlucht bioscoop, 2 films draaien kinderen (12 en 13)
Verlichte ornamenten in de vorm van de plattegrond Beemster in het water nabij het
Verzetsplein/Wilhelminasingel.
Een aantal prominente bruggen binnen ons gebied eveneens van een mooie verlichting
voorzien
Historische wandeling langs de verlichte objecten door de Zuidoostbeemster o.l.v. een
lokale gids.

Uiteraard staan wij open voor andere ideeën en kunnen wij hulp bij het organiseren en uitvoeren
van de activiteiten goed gebruiken. Via ctjaardstra@gmail.com kunt u ons bereiken.

Informatie
Wil je ook jouw buurtvereniging of andere verenigingen laten deelnemen aan het Beemster Light
Festival, meld je dan aan bij de coördinator van deze kern:
Cilla Tjaardstra

ctjaardstra@gmail.com

