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Iconen van Amsterdam in Zandvoort aan Zee
Het EK Zandsculpturen is sinds enkele jaren onlosmakelijk verbonden met Zandvoort aan Zee. Wat in
2011 begon met een NK op Zandvoortse bodem, breidde zich in het daaropvolgende jaar uit tot een
Europees Kampioenschap. Dit jaar wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar het EK Zandsculpturen
in Zandvoort aan Zee georganiseerd.
Tussen 30 juli en 5 augustus strijden zes ‘carvers’ uit verschillende Europese landen om de titel. Bergen
zand worden gedurende de week verwerkt tot prachtig gedetailleerde beelden. Vanwege de hechte
relatie met Amsterdam, draagt het EK dit jaar het thema “Iconen van Amsterdam”. Alle beelden
worden in lijn met dit thema vervaardigd. Iconen als het concertgebouw, Artis, de tolerantie van
Amsterdam en de Architectuur kunnen hierin niet ontbreken.
De sculpturen worden verspreid over de diverse pleinen in Zandvoort aan Zee geplaatst. Zo zijn de
indrukwekkende creaties zowel in het centrum als op de boulevard te bewonderen. Daarnaast verzorgt
Kunst Holland een extra sculptuur voor het Zandvoorts Museum, waarin het werk van diverse
Nederlandse kunstenaars wordt verbeeld.
Het EK Zandsculpturen wordt gehouden onder toezicht van de Zandacademie/ World Sand Sculpting
Academy WSSA, de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculptuuractiviteiten initieert en
uitvoert.
Het centrale thema is “Iconen van Amsterdam”, vanwege de hechte band met de hoofdstad en de
bekendheid als zijnde hét strand van Amsterdam. Elke deelnemer zal naar eigen inzicht dit thema
verbeelden in een zandsculptuur. Het publiek kan de deelnemers aan het werk zien van 30 juli tot en
met 5 augustus tussen 09.00 uur en 17.00 uur op de verschillende plekken in Zandvoort aan Zee. Op 5
augustus zal een jury de winnaar bekend maken en de sculpturen zullen daarna nog te bezichtigen zijn
tot november.
Meer informatie omtrent het EK Zandsculpturen en aansluitende festival vindt u op
www.vvvzandvoort.nl
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