Vrijdag 22 november

Uitnodiging opening
verhalenroute Strandwachters

Alvast een kleine preview van de Strandwachters

Beste,

Het is bijna zover! Op vrijdag 22 november openen we met trots de gehele verhalenroute
van de Strandwachters. Over een traject van drie kilometer langs het Almeerderstrand zijn
er negen strandwachters te vinden. Allemaal houten objecten, die elk een eigen verhaal
vertellen over het begin van Flevoland.

Graag nodigen we je uit voor de feestelijke opening op vrijdagochtend 22 november tussen
9.30 en 11.30 uur op het Almeerderstrand. Het definitieve programma en de locatie volgen

later. De ochtend bestaat in ieder geval uit een officieel openingsmoment en het volgen
van een deel van de route. Dus zet het in je agenda en meld je alvast aan via de button.

Aanmelden

Graag tot ziens op vrijdag 22 november.
Met vriendelijke groet,

Team StrandLAB Almere en Marina Muiderzand

Over de Strandwachters
Strandwachters zijn zit- en ligobjecten die een route van drie kilometer vormen door DUIN,
over het Almeerderstrand, over de dijk en langs Marina Muiderzand naar het
catamaranstrand. Achter de houten objecten zitten verhalen over het begin van Flevoland.
Daar kun je naar luisteren via een podcast. Maar je kunt ook lekker op het object klimmen
en uitkijken over water en strand.

Het project Strandwachters is een samenwerking tussen Marina Muiderzand en

StrandLAB Almere en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Dijk &
waterfonds van Waterschap Zuiderzeeland en een subsidie van de provincie Flevoland.
De verhalen zijn geschreven en geïllustreerd door Lieke Frielink. De objecten zijn
ontworpen door Studioworks Design en gebouwd met gebruikte steigerhouten delen van
Marina Muiderzand door Kraaijeveld Hardhout Constructies.

Over StrandLAB Almere
Over een aantal jaren staan het Almeerderstrand en het gebied eromheen landelijk bekend
als het Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en is het de culturele broedplaats van
de jongste stad van het land. Projectbureau StrandLAB werkt als een vliegwiel in het
gebied. Het test en regisseert er culturele en recreatieve initiatieven zodat gaandeweg een
buitenlaboratorium voor cultuur kan ontstaan dat aansluit bij creatieven, ondernemers,
bewoners en bezoekers.

Video door Yvonne Copini.

