WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR KOMT ERAAN!
INDUSTRIE. CULTUUR. DOEN.

In de Week van de Industriecultuur kun je een verrassende mix van muziek, dans,
theater en hedendaagse industriële bedrijvigheid beleven. Een combinatie die in
het DNA zit van het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de herfstvakantie vinden er
uiteenlopende voorstellingen en rondleidingen plaats in de stoere en soms rauwe
gebieden langs de industriële levensader van dit gebeid: het Noordzeekanaal. De
Week start op vrijdag 18 oktober 2019 en eindigt zondag 27 oktober 2019. Vanaf
1 oktober kun je reserveren voor bijna 100 verschillende activiteiten!
Van 18-27 oktober: doen in Beverwijk!
Tijdens de Week van de Industriecultuur stelt een flink aantal Beverwijkse bedrijven
hun deuren open voor publiek. Zo kun je binnenkijken in de werkplaats van
Microtechniek, Rumping Transport, Van Gool Hef- en Hijstechniek, De Bazaar,
Montarent, de Nederlandse Brandwondenstichting, Riwald Recycling, het BHV
Oefencentrum, Optima Cycles, Moens Mouldings en er zijn rondleidingen in de
Broedmachine. Op woensdag 23 oktober is het Industriecultuur Museumdag en dat
betekent gratis toegang tot het Museum Kennemerland.
Beleven
Wist je dat er verhalencontainers in de haven worden geopend? Je ontdekt het grote
geheim van de Beverwijkse Haven tijdens het varend verteltheater, geschreven door
Erris van Ginkel. Of je schuift aan bij het Theaterdiner in de Broedmachine! Monique
Anrochte neemt je mee op een Instameet; met je smartphone op jacht naar mooie
industriële plaatjes. Er is ook een expositie van de spannendste foto’s van vorig jaar. Ben
je meer van het grote camerawerk, volg dan de Masterclass nachtfotografie van Raul
Neijhorst. Als je chocolade niet kan laten staan, dan is de workshop Beverwijkse
chocolade iets voor jou. Een rondleiding voor groot en klein langs Zee van Staal
ontbreekt natuurlijk niet en in het slotweekend is er een Walking dinner met DJ!
Reserveren
Kom langs en geniet van de diversiteit, de rauwe omgeving en de vele smaken in en rond
Beverwijk. Benieuwd? Kijk op www.industriecultuur.nl naar het programma voor 2019
en reserveer jouw plekje!
____________________________________________________________________________________
Niet voor publicatie
Bij het gebruik van het beeldmateriaal van Industriecultuur 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, logo’s, posters en persberichten kun je
downloaden via de perspagina. Voor meer informatie of een bezoek aan de activiteiten kun
je contact opnemen met de programmaleiders Industriecultuur via het contactformulier
t.a.v. Ellen Klaus of Mauro Smit. De Week van de Industriecultuur is in samenwerking met
de Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk en gemeente Zaanstad.

