Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied
Beleef het industrieel erfgoed en de hedendaagse maakindustrie! Samen met
de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Zaanstad
vieren wij het bijzondere, industriële cultuurlandschap van het Noordzeekanaalgebied. In de herfstvakantie van 20-28 oktober zijn er culturele activiteiten voor jong en oud. Kijk voor het meest actuele programma en inschrijving
voor de activiteiten op www.industriecultuur.nl.

Industriecultuur IJmuiden | 20-28 oktober 2018
19 okt | 19.30 Mysterieuze
radiotour door de haven van
IJmuiden - TRY OUT [zie kader]

25 okt | 14.00 Lezing:

20 okt | 12.00 & 14.00 &
16.00 Haventocht IJmuiden

25 okt | middag Hoogovenbus

per ribboot

25 okt | 19.00 Masterclass

20 okt | middag Hoogovenbus

Staalindustrie in Nederland |
Hoogovensmuseum
op de markt in IJmuiden

op de kunstmanifestatie VelsenNoord

Pieter Heine | Perron Zee

20 en 21 okt | 16.00 & 19.30

bedrijfsbezoek

Mysterieuze radiotour door de
haven van IJmuiden

26 okt | 19.00 Masterclass

21 okt | 14.00 Lezing: Wat is

Machiel Kraaij | Perron Zee

Industriecultuur? Door Hildebrand
de Boer | Zeehavenkantoor

27 okt | 12.00 & 14.00 &
16.00 Haventocht IJmuiden

21 okt | 18.30 Havenrun: funrun
door haven IJmuiden (ca. 5 km)

26 okt | 14.30 Tata Steel

per ribboot

Radiotour* - Het mysterie
van mevrouw D.
Theatergezelschap Prins te Paard
neemt je mee naar het roerige
de politie het zeeschip de Calypso
aanhoudt in de Noordersluis,
blijkt de passagier aan wie ze
graag wat vragen over haar echtgenoot willen stellen, spoorloos
verdwenen. Men vraagt zich af
wat het smeesie* van haar man,

22 okt | 14.30 Tata Steel

27 okt | 12.00 & 13.00 &
14.00 & 15.00 & 16.00

bedrijfsbezoek

ENCI bedrijfsbezoeken

23 en 24 okt | 11.00 & 13.30

28 okt | 13.00 Masterclass

met het mysterie van de Calypso
te maken heeft? Diamantroof…?
Smokkel…?

De hele week
• Kleuren & Speuren bij SHIP
• Kleurrijke verlichting van water-

* De tour is een rit langs historische plekken
in IJmuiden, inclusief gebruik koptelefoon
en muziek van IJmuidense componisten
Vlessing en Vreeswijk.

Metallurgisch KinderLab in het
Hoogovensmuseum

24 okt Museumdag Industriecultuur: gratis entree en extra
activiteiten bij Zee- en Havenmuseum, Hoogovensmuseum,
SHIP en Museum Kennemerland

toren IJmuiden en gashouder
Tata Steel

Productie in samenwerking met
Stadsschouwburg Velsen en Telstar.

