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18:30—...								BBQ Poortdok.

															Strandpaviljoen Poortdok organiseert een BBQ.
															(Vooraf aanmelden info@poortdok.nl)

19.00—21.00						 Sing a songwriter Beatrice van der Poel
22.00—23.00						Beatrice zingt Nederlandstalige pop met een bluesy inslag.
															Sensueel, gloedvol, met een rauw randje.
21.00—22.00						Verhalen verteller Lieke Frielink

															Een verhaal over het ontstaan van het nieuwe land aan de hand van het 					
															personage Klaas. Vertelt bij het kampvuur.

zaterdag

09.00—10.00						Yoga—Sandra Wilson van Sukha Wave

															Een heerlijke start van de dag met yoga op het strand.

10.30—11.00

Koffietafel—Opening door gedeputeerde Michiel Rijsberman

11.00—16.00

Potverdorie! jam maken—Charlotte Heine

(workshops)							Potverdorie! maakt van overgebleven fruit en groente jam, chutney 								
															pickles en gelei en gaan zo op smakelijke wijze voedselverspilling tegen.

Pop-pop bootjes maken—Eibert Draisma

															Maak van een melkpak en een waxinelichtje je eigen pop-popbootje.

Kunst workshop—Kleur in Cultuur

															Met verschillende soorten materiaal en restafval ga je aan de slag 									
															om een bijzonder kunstwerk te maken.
															Zaterdag 11 tot 15 uur en zondag vanaf 12 tot 15 uur.

Palletloungers maken—Joep Weerts

															Een zomer lang, én langer, loungen doe je op de door jezelf in elkaar 							
															gezette Palletlounger.

Vlotten bouwen—Erik Fakkeldij

															Bouw samen met Erik mee aan een drijvend kunstwerk, als basis voor 							
															het kunstwerk worden een aantal vlotjes gebouwd.

Op zoek naar de natuur rondom het Almeerderstrand – Floris

															Om 11, 13 en 15 uur ga je samen met ecoloog Floris Moolenbeek 										
															op zoek naar de natuur rondom het Almeerderstrand
															(tijdsduur ongeveer 1,5 uur).

Walking Trees—Participatiekunstwerk—Rob Sweere

															Een onalledaagse ervaring in een dagelijks landschap.
															Zaterdag om 14 uur, zondag om 11 uur. Max. 10 deelnemers (tijdsduur 2 uur).

Hoe zie jij het Almeerderstrand?

															Maak de hele dag je ideale strand in onze kinetische zandbak.

Reddingsbrigade

															De reddingsbrigade verzorgt de EHBO en laat zien wat zij allemaal doet.

Kano workshop—SEC survivals

															Van 11 tot 13 leer je de basisvaardigheden van het kanovaren.

18:30—...								BBQ Poortdok.

															Strandpaviljoen Poortdok organiseert een BBQ. (Vooraf aanmelden.)

19.00—21.00
Bram van Langen
22.00—23.00						Bram is een zanger, gitarist en songwriter uit Amsterdam.
															Zijn liedjes gaan over reizen, ontmoetingen en boeken.
																		
21.00—22.00						Verhalen verteller Lieke Frielink

															Een verhaal over de inrichting en de cultuurvorming van het nieuwe land, 				
															met Almere in de hoofdrol.

zondag

09.00—10.00						Yoga—Sandra Wilson van Sukha Wave
															Een heerlijke start van de dag met yoga op het strand.
11.00—16.00

Workshops (Zie programma zaterdag)

17.00

Einde

Special guests

Venividimultiplex

															Designstudio Venividimultiplex is er ook bij! Ze bouwen een interactieve
															lichtsculptuur op het Almeerderstrand.

Hottubs—Koele Kachels

															In de hottub genieten van een drankje en hopelijk een mooie zonsondergang.

Tatteljee

															Tatteljee plaatst zijn prachtige tenten dit weekend op het Almeerderstrand.
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