Persbericht Beverwijk – 3 oktober 2018

WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR:
PROGRAMMA BEKEND!
De herfstvakantie staat ook dit jaar weer in het teken van de Week van de
Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied. Van 20 tot en met 28 oktober zijn
er tal van bijzondere activiteiten in en rond Zaanstad, Velsen en Beverwijk! Hier
een overzicht van Beverwijk.
Loftrompet op de industrie
Beverwijk opent op 20 oktober de Week van de Industriecultuur op muzikale wijze met
Egon Kracht, componist uit de eigen gemeente. Hij steekt de loftrompet; een ode aan een
mozaïek van bedrijven in Beverwijk. Hij brengt de muziek tot leven op het immens grote
bedrijventerrein van familiebedrijf BUKO.
Een kijkje achter de schermen
Verschillende bedrijven zetten hun deuren open. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij
Microtechniek, BUKO, MEBA, ISOO of verzamelgebouw Schieland 18, een inspirerend
energieneutraal bedrijfsverzamelgebouw vlakbij de Beverwijkse Haven. En bezoek op
de Museumdag het Museum Kennemerland voor cultuurhistorische verhalen!
Creatief en innovatief
Ga een kopje koffie halen bij broedplaats de Broedmachine! Daar komen jong creatief
talent, startups en gevestigde ondernemers samen. Maakindustrie bij uitstek dus, met
meubelmakers, zeewierkwekers, decorbouwers, kledingontwerpers, kunstenaars en
bierbrouwers. En heel innovatief is het project van Centrum voor de Kunsten Beverwijk.
Kinderen van 8-12 jaar kunnen gedurende de week met hun ouders meewerken aan de
ontwikkeling van de verandermachine die afval omzet tot nieuwe producten. De
afvalemmer wordt voorraademmer! In het slotweekend wordt de Verandermachine
gedemonstreerd. Voor de kleintjes is er knutselen in de Smaeckkamer en natuurlijk de
staalsafari langs Beelden van Staal.
Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma van het Noordzeekanaalgebied op de website:
www.industriecultuur.nl. De aanmelding voor alle activiteiten start donderdag 4
oktober.
_____________________________
Niet voor publicatie
Bij het gebruik van het beeldmateriaal ga je 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 kun je downloaden via de perspagina. Voor meer informatie of een bezoek aan de activiteiten
kun je contact opnemen met de programmaleiders via het contactformulier t.a.v. Ellen Klaus of
Mauro Smit.

