
12 Op het sluisdeurenpodium hangt de ‘’Plastic 
Kwal’’, een project dat aandacht vraagt voor de 
plastic soep in de oceanen. Gemaakt door alle 
leerlingen van Villa Kakelbont, met plastic van 
enthousiaste verzamelaars en opruimers.

11De 30 meter hoge beeldbepalende hijskraan 
wordt zodanig aangelicht dat het net lijkt alsof 
hij in gebruik is.
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Beleef de donkere wereld onder water in 
prachtige kleuren en vormen.

10 Kom gluren door de ramen van 
Mindsz-Gallery en zie de lichtcreaties 
gemaakt door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

9Sinds 1996 ligt het oudste lichtschip van 
Nederland in de Museumhaven van 
Willemsoord. Het lichtschip is ‘s avonds 
prachtig verlicht en te bezoeken van dinsdag  
t/m donderdag van 10.00  - 16.00 uur. 

8

7
De drie reddingboten van het Reddingmuseum 
en vele andere schepen van de Museumhaven 
van Willemsoord zijn tijdens deze donkere 
dagen van het jaar sfeervol verlicht.

LICHTKUNSTROUTE 2018
Objecten op Willemsoord

OPENING
LICHTKUNSTROUTE
zaterdag 15 december

Vanaf de Zuidstraat wordt de visserij in 
Den Helder uitgelicht op de gevel en de 
toneeltoren van Theater de Kampanje.

IJsplezier voor het hele gezin. Midden in de 
Helderse binnenstad staat de ijsbaan in de 
spotlights.

Vanaf 15 december tot 11 januari staat Den 
Helder in het teken van lichtkunst. 

Indrukwekkende lichtobjecten en speciaal 
voor Den Helder gemaakte lichtkunst zetten 
de binnenstad en de Oude Rijkswerf            
Willemsoord in de schijnwerpers.

Laat u verwonderen en inspireren en volg de 
lichtroute dagelijks tussen 17.00 en 22.00 uur.

Citymarketing Den Helder
wenst u veel plezier!

Beatrixstraat
Zuidstraat

Oude Rijkswerf
Willemsoord
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14 Een bewegend radarbeeld van het 
Marinemuseum op de oude radarbol laat zien 
hoe vroeger de krachtige 3D radar van de 
Hr. Ms. De Ruyter tot op 400 km afstand 
doelen kon traceren.

13Het oudste bewaard gebleven oorlogsschip van 
de Koninklijke Marine is ‘s avonds aangelicht.  
De Bonaire is geopend tijdens de rondleidingen.
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Een indrukwekkend schouwspel op het ritme 
van bijbehorende muziek, van verre al te zien in 
het stadspark tegenover het station. De Jutter 
staat in de schijnwerpers!

De maritieme geschiedenis van Den Helder 
wordt uitgelicht op de dubbele bolder.

Zeedieren gemaakt door leerlingen van groep 
4/5 van basisschool De Lichtlijn en 
groep 6 van basisschool De Duijnvaerder.

Komt Chris de Potvis tot leven in 
de 3D tekening van Leon Keer, 
(Best Street Artist Benelux 2018)?

LICHTKUNSTROUTE 2018
Objecten in de Beatrixstraat

Voorprogramma

Opening

• Ontvangst met koffie en thee in het 
  KeyKegcafé van Theater de Kampanje

16.30

• Welkomstwoord
• ‘’The making of’’ van kunstenaars 
  Machteld Aardse en Femke Kempkes.

17.00

Pauze met warme versnapering18.00

Opening lichtkunstroute 
• Start rondleiding lichtkunstroute vanaf 
Theater de Kampanje op Willemsoord via 
de Beatrixstraat naar het Julianaplein met 
korte toelichting bij elk lichtobject.

18.30

Einde  
* Programma en objecten onder voorbehoud, kijk voor de actuele 
informatie op www.denhelder.online

19.30



LICHTKUNST
ROUTE 2018

WINACTIE

DEN HELDER BY LIGHT

dagelijks van 17.00
tot 22.00 uur

15 december tot 11 januari

Citymarketing Den Helder is niet
alleen trots op deze lichtkunstroute, 
maar vooral ook dankbaar voor de 
samenwerking en het enthousiasme 
van de vele bedrijven en instellingen 
die hebben bijgedragen aan de 
realisatie van dit project. Zonder hen 
was de lichtkunstroute 2018 niet 
mogelijk geweest.

BEDANKT

Dit project is mogelijk gemaakt door:
Helder Vastgoed, Gemeente Den Helder, 
Stichting Ondernemen aan Zee, 
Stichting Top van Holland, Zeestad BV, 
Willemsoord BV, Rabobank Kop van 
Noord-Holland, Helderse Ondernemers-
vereniging Binnenstad, VCOB, Theater 
de Kampanje

Kunstenaars:
Femke Kempkes & Machteld Aardse
Noortje van den Eijnde

Lichttechniek:
Pronorm Urban Experience

Met dank aan:
Stichting Bonaire, Marinemuseum, Zeestadstaal, 
MindsZ, Museumhaven Willemsoord, Reddingmuseum, 
Lichtschip Texel, Restaurant Stoom, School 7, 
Helderse Historische Vereniging, Stadscafé Flow, 
Cinema Zevenskoop, Boon Viswereld, Triade, 
Fort Kijkduin, De Helderse Vallei, Villa Kakelbont, 
Basisschool de Lichtlijn, Basisschool de Duynvaerder

www.denhelder.online
Winnaar Fotowedstrijd 2017: Joey Juffermans

www.denhelder.online

CITYMARKETING
DEN HELDER#denhelderbylight

ACTIVITEITEN
Gedurende de lichtkunstroute

De lichtkunstroute wordt om 18.30 uur buiten 
geopend met een rondleiding langs alle lichtobjecten 

(start: thv. hoofdingang van Theater de Kampanje).

Opening lichtkunstroute

15-12

Kunstenaars Machteld Aardse en Femke Kempkes 
hebben in bibliotheek School 7 een presentatietafel 
ingericht met bronnen over de geschiedenis van de 
visserij t.b.v. de totstandkoming van de lichtprojectie 
op de gevel van Theater de Kampanje. Verder zijn er 
tekeningen te zien die zij gemaakt hebben aan boord 
van de visserskotter HD-3 op zee. Ook is er een digitale 
presentatie van de verhalen die kinderen hebben 
gemaakt over hun geknutselde zeedieren 
(te zien in een etalage van de voormalige V&D).

”The making of”
vanaf

IJsplezier voor het hele gezin! De ijsbaan is van 
7 december tot en met 6 januari geopend. Kijk voor 
de openingstijden op www.ijsbaanbeatrixstraat.nl

IJsbaan
07-12

vanaf

19-12Ten tijde van de lichtkunstwerken wordt eenmalig een 
presentatie gegeven door Maarten Noot van de Helderse 
Historische Vereniging over de geschiedenis van de 
visserij, op woensdag 19 december van 15.00 - 16.00 uur 
in School 7 (Keizersgracht 94).

Lezing Visserij

Een workshop fotografie (19.30 - 21.30 uur) in het 
donker bij de lichtobjecten door Peter van Aalst, 

professioneel fotograaf. Aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar info@citymarketingdenhelder.nl 

Prijs € 25,- per persoon

Fotografie by Night
21-12

Nieuwsgierig naar het verhaal achter alle lichtkunst-
werken? Volg een rondleiding op vrijdag 21 december en 
donderdag 3 januari. Op beide avonden om 19.30 uur, 
verzamelen bij de dubbele bolder.

Kunstenaars Machteld Aardse en Femke Kempkes 
hebben zich intens verdiept in Den Helder en grote liefde 
voor de stad ontwikkeld. Op 28 december om 17.00 uur 
en op 4 januari (na het optreden van het Nieuwedieper 
Visserskoor) om 20.15 uur bij Theater de Kampanje onder 
de lichtprojectie (nr. 8) verzamelen.

Rondleidingen
21-12
03-01

28-12
04-01

Het Nieuwedieper Visserskoor treedt op 4 januari 
vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur op bij nr. 8 op de kaart. 
Tip: Aansluitend rondleiding

  

Nieuwedieper Visserskoor

22-12
Op 22 december van 17.00 - 22.00 uur tijdens de shopping 
night in de Helderse binnenstad vertoont Cinema Zevenskoop 
films en documentaires over onderwerpen zoals plastic, 
milieu, visserij en maritieme onderwerpen. 
Locatie: De Kroonpassage nr.13.

Pop-up Bioscoop vanaf

15-12

Theatershow ‘Save The Earth’ ter ere van Wubbo Ockels 
in samenwerking met de Plastic Soup Foundation speelt 

3 januari 2019 om 19.00 uur in Theater de Kampanje. 
Leuk voor de hele familie. Kaarten via www.kampanje.nl

Theatershow ‘Save the Earth’
03-01

04-01

Kunt u de mooiste foto maken van één van de 
lichtprojecties? Doe dan mee met onze fotowedstrijd. 
De winnende foto wordt met naamsvermelding op de 
voorkant van de volgende Citymarketing krant (die 24 
januari huis aan huis verspreid in Den Helder, Schagen en 
Hollands Kroon) geplaatst.

 Hoe doet u mee?

• Like onze facebook of Instagram pagina en plaats uw foto 
openbaar op uw pagina met de tag #denhelderbylight
• Of mail uw favoriete, mooiste of gaafste foto naar: 
info@citymarketingdenhelder.nl met uw naam en 
telefoonnummer, onder vermelding van ‘Fotowedstrijd 
lichtkunstroute’.
• In verband met de plaatsing van de winnende foto op de 
voorkant van onze krant ontvangen wij graag een liggende 
foto (bij voorkeur in de verhouding 4:3).

Let op! De actie loopt t/m 7 januari 2019. Op 8 januari 2019 
maken wij de winnaar bekend via onze Facebook en 
Instagram pagina.

Winactie voor kinderen

Check voor wekelijkse kinderprijzen onze facebookpagina:
www.facebook.com/DHKDZ

* De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Doet u mee met de fotowedstrijd 
tijdens de Lichtkunstroute Den Helder?
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