PERSBERICHT
Festival Op de Bres brengt twee Unesco Werelderfgoederen samen
Alkmaar, 12 maart 2012 – Waar de Stelling van Amsterdam en de Beemster elkaar
ontmoeten vindt dit jaar de tweede editie van Festival Op de Bres plaats. Op de Bres
is een cultureel festival dat elk jaar op een ander deel van de frontlijn van de Stelling
van Amsterdam neerstrijkt. De Beemster viert dit jaar het 400-jarig bestaan van de
polder. Festival Op de Bres biedt in het Pinksterweekend van 25 t/m 28 mei een
gevarieerd programma met theater, muziek, kunst en workshops voor het hele gezin.
Water als vriend of vijand
Tegenstellingen die nauw samenhangen met de Stelling van Amsterdam vormen het thema in
Op de Bres. In het festivalgebied is er sprake van een duidelijk contrast. Waar de Beemster
ontstond door drooglegging, is de Stelling van Amsterdam gecreëerd om het land onder water
te kunnen zetten (inunderen) om zo de vijand buiten te houden. De contrasten land-water,
droogleggen-inunderen en nat-droog vormen de leidraad in de programmering.
Festivallocaties
De tweede editie van Festival Op de Bres vindt plaats op Fort bij Spijkerboor, Fort aan de
Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort aan de Nekkerweg en Fort benoorden Purmerend.
Deze forten vormen tijdens het Pinksterweekend, 25 t/m 28 mei, het podium voor het culturele
festival. Drie van de deelnemende forten zijn bij hoge uitzondering toegankelijk voor publiek.
Het festival biedt de unieke gelegenheid ze te bezoeken.
Activiteiten Op de Bres
Het voorlopig programma bestaat uit een voorstelling van ‘De Waterlanders’ op Fort bij
Spijkerboor, de voorstelling ‘Waterwolf’ van de Tafel van Vijf op Fort aan de Nekkerweg, een
community theaterproject op Fort aan de Middenweg, een beeldende kunsttentoonstelling
‘Water, Vriend of Vijand’ met licht, geluid en installaties in Fort aan de Jisperweg, ‘De drijvende
Diva’ op Fort benoorden Purmerend en diverse bijzondere workshops, zoals een
watermuziekworkshop. Een oldtimer festivalbus pendelt tussen de locaties. Er is voor elk wat
wils! Half april 2012 is het definitieve programma en informatie over kaartverkoop te vinden op
www.stellingvanamsterdam.nl/opdebres.
De organisatie
De provincie Noord-Holland wil de Stelling van Amsterdam toegankelijk maken voor alle
bezoekers en inwoners van de provincie. In opdracht van de provincie Noord-Holland
organiseert Cultuurcompagnie Noord-Holland Festival Op de Bres in samenwerking met de
eigenaren van de forten (Natuurmonumenten en ondernemersfamilie Bart). Festival Op de Bres
wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, gemeente Beemster,
gemeente Purmerend en Het Land van
Leeghwater.

