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‘De Langste Gracht’ is een cultuurhistorisch en educatief programma voor kinderen vanaf 6 jaar

Educatief programma in Amsterdam Museum wint
Welcom Amsterdam Communication Award
publiekprijs
Meer dan 2000 kinderen maakten samen een 400 meter lange tekening van de Amsterdamse
grachten

‘De Langste Gracht’ heeft de Publieksprijs van de Welcom Amsterdam
Communication Award 2014 gewonnen. ‘De Langste Gracht’ is een 400 meter
lange tekening van een gracht die door ruim 2000 kinderen is gemaakt. De
kinderen maakten de tekening op verschillende plekken in en om Amsterdam:
varend door de grachten, op scholen en in musea, zoals het Amsterdam
Museum. Hier werd de gigantische tekening afgelopen december en januari
ook geëxposeerd. Het concept van ‘De Langste Gracht’ is bedacht door Ris van
Overeem (bureau de C) en werd gerealiseerd in samenwerking met Amsterdam
Museum, Bureau Werelderfgoed en Canal Company. Het project werd mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam/Amsterdam 2013.
In 2013 bestonden de Amsterdamse grachten 400 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is het project
‘De Langste Gracht’ bedacht, een cultuurhistorisch, educatief programma voor kinderen vanaf 6 jaar
en hun ouders. Ris van Overeem, bedenker van het concept, is apetrots op het resultaat: “Fantastisch
om te merken dat dit project, dat gerealiseerd is met veel vrijwilligers en 2000 kinderen, zo wordt
gewaardeerd. Het is bovendien dubbel feest, want we ontvingen uit handen van juryvoorzitter Betteke
Ruler ook een eervolle vermelding voor strategie en aanpak.”
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het
verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
Bankgiro Loterij en Allen & Overy.
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