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Rolling Nature op de Kemphaan
Stadstuinenfestival | za 8 en zo 9 juli

Juli 2017
di 10 t/m zo 22 juli
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wo 11 juli
13.00 – 16.00 uur
Mini Springkussenfestival
Stadstuinenfestival
www.almerecentrum.nl
In het weekend van 8 en 9 juli
wordt het centrum van Almere
omgetoverd tot één grote stadstuin.
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Meer info: www.stadstuinenfestival.nl
www.kinepolis.nl

Bekijk alle uitjes op www.vvvalmere.nl

t/m zo 30 juli | diverse tijden
Theatergezelschap
Vis à Vis - ‘Mare’
zo
15 juli
www.visavis.nl
12.30
– 16.30 uur
Kids show: De Rock Frogs
t/m zo 30 juli | diverse tijden
www.almerecentrum.nl
Theatervoorstelling ‘De Verlossing’
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vr 12 t/m zo 15 juli
diverse tijden
Locatievoorstelling: Dreef
www.schweigman.org

www.theatergroepsuburbia.nl

t/m zo 2 juli | 10.00 - 22.00 uur
HOUSE of ARTS Onverwachte Ontmoetingen
www.kaf.nl
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gratis
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17.00
e!uur

Ontdek de wereld van de brandweer
www.pitveiligheid.nl
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Stadstuinenfestival | za 8 en zo 9 juli
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za 1 juli | 20.00 uur
AC/DC UK
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Discgolf - Sunday League

Juli 2017

vr 13 juli
11.00 – 12.30 uur
Film: Petit Paysan (12+)
Fotografie: Richard Terborg
www.corrosia.nl
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Almeerderstrand
plaatsvindt,
StrandSafari
In het weekend van 8 en 9 juli
biedt een 12-uur lang programma
www.strandlab-almere.nl
wordt het centrum van Almere
uiteenlopend van muziek, theater
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www.hetknaagtinalmere.nl
t/m
zo 30 juli | diverse tijden
za
21 juli t/m 2 september
Theatervoorstelling
‘De Verlossing’
diverse
zo 2, 9 entijden
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www.theatergroepsuburbia.nl
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voor
Vragenuurtje
met de Boswachter
kinderen
en| 10.00
gezinnen
t/m
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www.hetknaagtinalmere.nl
HOUSE of ARTS www.sec-survivals.nl
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www.kaf.nl
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Pop-up speeltuin
diverse
tijden Cocon (1+)
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www.denieuwebibliotheek.nl
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dode meisje
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www.theatergroepsuburbia.nl
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Peppengouw, Hoekwierde
en Oldewierde
www.rommelroutealmere.nl

za 1 juli | 20.00 uur
AC/DC UK
Fotografie: Richard Terborg
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Festival Rolling Nature
Meer info: www.facebook.com/
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GestrandFestival
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www.demeesteralmere.nl
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Discgolf - Sunday League

www.hetknaagtinalmere.nl
Foto: Eddy Wenting
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16.00
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www.almerejungle.nl
wo 5, 12 en 19 juli |
elke
11.00zaterdag
- 17.00 uuren zondag
diverse
tijden Cocon (1+)
Pop-up speeltuin
Rondvaart
Almere Veertje
www.denieuwebibliotheek.nl
www.almereveertje.nl
za 8 en zo 9 juli | 12.00 - 17.00 uur

Stadstuinenfestival Almere Centrum
www.stadstuinenfestival.nl

Meer UITtips? www.vvvalmere.nl

Op zondag 15 juli vindt Festival Rolling Nature plaats op Stadslandgoed
de Kemphaan. Het natuur- en cultuurfestival is bestemd voor iedereen
met een groen hart en een frisse neus.
En of je nu in een bal over het water
wil rollen, plaatsneemt in de duikboot of bij één van de aanwezige bus-

sen en trucks komt knutselen, op dit
festival kan het allemaal! Van 12.00
tot 16.00 uur proef, voel en beleef je
de veelzijdigheid van Stadslandgoed
de Kemphaan! Rolling Nature is een
initiatief van Stad & Natuur. De toegang en veel activiteiten zijn gratis,
voor specifieke activiteiten wordt een

kleine bijdrage gevraagd van één of
twee strippen. De strippenkaart van
Stad & Natuur is deze dag te koop, je
koopt 5 strippen voor € 5,00 en losse
strippen kosten € 1,50.

Meer informatie
www.stadennatuur.nl

Dagtocht Land Art Flevoland

In Flevoland liggen maar liefst zeven monumentale landschapskunstwerken van internationaal gerenommeerde kunstenaars. Wil je deze

werken een keer in het echt bezoeken? Ga dan mee met de Dagtocht
Land Art! In juli t/m september vertrekt deze geheel verzorgde bustour

nog elke laatste zondag van de maand
vanaf het KAF langs de kunstwerken
van Richard Serra, Daniel Libeskind,
Marinus Boezem, Antony Gormley,
Robert Morris, Piet Slegers en Paul
de Kort. Leer alles over de kunststroming Land Art, de wereldberoemde
werken in Flevoland en waarom landschapskunst juist in dit polderlandschap zo goed past. Kaartjes kun je
kopen via de website van KAF. De kosten zijn € 49,50 p.p. incl. busvervoer
en lunch. Voor de dagtocht van zondag 29 juli kun je gebruikmaken van
een mooie korting. Meld je vóór vrijdag 20 juli aan bij de ticketshop van
KAF via 036-8455555, vermeld ‘lezersactie Uitpagina VVV Almere’ en krijg
het tweede kaartje gratis.

(Foto: Vincent Wigbels)

Meer informatie
www.kaf.nl

StrandSafari op het Almeerderstrand
Op zaterdag 14 juli is het Almeerderstrand van 10.00 tot 23.00
uur het toneel van de eerste StrandSafari: een avontuurlijk strandfeest
met muziek, sport, wateractiviteiten, buitentheater, workshops en nog
veel meer. Ga mee op expeditie en
dompel je onder in kickboksclinics,
dansworkshops, theater, vlotvaren,
suppen, drijvende concerten en architectuurrondleidingen. De StrandSafari is voor iedereen gratis toegankelijk. Alleen als je wil meedoen aan de
watersporten van Optimist on Tour,
is het nodig om je van tevoren in te
schrijven. Kijk op de website voor het
complete programma.

Meer informatie
www.strandlab-almere.nl

