Persbericht

WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR KOMT ER WEER AAN!
Van 20 t/m 28 oktober 2018 in het Noordzeekanaalgebied

Beleef het industrieel erfgoed en de hedendaagse maakindustrie! Sinds 2015 is de
Industriecultuur van het Noordzeekanaalgebied steeds zichtbaarder geworden. Ook dit jaar
vieren we dit bijzondere verleden tijdens de herfstvakantie met een reeks activiteiten voor
jong en oud. Van 20-28 oktober kun je op interactieve wijze kennismaken met het
industriële karakter van IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.
Actief ontdekken
Verschillende bedrijven en organisaties stellen weer hun deuren open, zoals Tata Steel,
Verkade, ENCI, SHIP en Forbo Krommenie. Er is van alles te doen op het Zaanse
Hembrugterrein, theatergezelschap Prins te Paard verzorgt een mysterieuze radiotour door
de haven van IJmuiden en er is een industrieconcert in Beverwijk. De gashouder van Tata is
van verre te zien door speciale verlichting ter ere van ‘100 jaar staal in de IJmond’ en ook de
watertoren van IJmuiden is weer prachtig verlicht. Vier musea haken aan met culturele
activiteiten: Zaans Museum, Museum Kennemerland, Hoogovenmuseum en het Zee- en
Havenmuseum. Er zijn twee masterclasses industriële fotografie, diverse kinderactiviteiten
in de musea, een laboratorium, een wandeling langs een kunstroute door de duinen of een
rondvaart door de haven van IJmuiden per rib boot. Kortom: rondkijken op plekken waar
men normaal niet komt! Het programma verschijnt 1 oktober op www.industriecultuur.nl
en vanaf dan is ook de inschrijving voor de activiteiten geopend.
Over de Week van de Industriecultuur
Geen regio in Nederland heeft zo’n rijkdom aan industriële complexen als het gebied rond
het Noordzeekanaal. Aan de oevers van Zaan en IJ pronken honderden monumentale
gebouwen, een complete staalkaart van onze industriële talenten: molens, sluizen, gemalen,
werven, pakhuizen, fabrieken, silo’s. Soms zijn de monumenten nog gewoon in gebruik, na
een geschiedenis die eeuwen omspant. Vaak hebben ze al een andere bestemming
gekregen, die de gebouwen verzekert van een nieuw leven. Het ontsluiten van de verhalen
en bijzondere plekken in dit gebied zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor een
duurzame toekomst van het industrieel erfgoed en het wonen in een industriële omgeving.
De Week van de Industriecultuur verleidt bewoners en bezoekers tot het ontdekken van dit
bijzondere industriële landschap door middel van een rijk scala aan culturele en educatieve
activiteiten.
_____________________________
Niet voor publicatie
Bij het gebruik van het beeldmateriaal gaat u akkoord met de voorwaarden om in het bijschrift de
naam van de fotograaf en de woorden Week van de Industriecultuur te vermelden. HR-foto’s en logo
kunt u downloaden via de perspagina. Voor meer informatie of een bezoek aan de activiteiten kunt u
contact opnemen met de programmaleiders via het contactformulier t.a.v. Ellen Klaus of Mauro Smit.

