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Het Nederlands IJsbeelden Festival keert terug naar Zwolle 
 
Na een jaar afwezigheid komt het Nederlands IJsbeelden Festival aankomende winter terug naar 
Zwolle. De organisatie heeft weer voor Zwolle gekozen omdat het evenement in Zwolle beter tot 
zijn recht komt dan in Amsterdam, waar meer internationale evenementen tegelijkertijd worden 
georganiseerd. Ook erkent Het Organisatieteam, de organisatie van het festival, dat het 
Nederlands IJsbeelden Festival al een lange geschiedenis in Zwolle heeft en eigenlijk ook haar 
“roots” in de Overijsselse hoofdstad heeft. Winter in Zwolle wordt hiermee weer zoals het hoort. 
 
Winter Wonderland 
De verwachting is dat het evenement weer 100.000 bezoekers naar Zwolle zal trekken. Als locatie is 
dit jaar gekozen voor de IJsselhallen. Het voordeel van deze locatie is dat veel faciliteiten gewoon 
aanwezig zijn. De IJsselhallen beschikt over ruime parkeergelegenheden, is op loopafstand van het 
station en van het centrum.  
Er is nadrukkelijk gekozen voor een samenwerking met de IJsselhallen. Tijdens het Nederlands 
IJsbeelden Festival zorgt de IJsselhallen voor een Winter Wonderland in haar hallen.  De verwarmde 
hallen worden aangekleed in winterse sferen met aangepaste horeca. Voor de kinderen wordt een 
speciaal Winter Wonderland KinderPlaza gemaakt. Een gratis plaza met kermisattracties, games, 
springkussens, LEGO en workshops ijs carven. Uit de vorige editie in Amsterdam hebben we geleerd 
dat met name deze workshops zeer populair waren bij het jongere publiek. 
 
Gemeente Zwolle 
De gemeente Zwolle heeft enthousiast gereageerd op de terugkomst van dit unieke 
winterevenement. De gemeente Zwolle is hierbij niet over een nacht ijs gegaan. Intern beraad en 
overleg met diverse instanties in de binnenstad leerde de gemeente dat Het Nederlands IJsbeelden 
Festival toch gezien wordt als een publiekstrekker van formaat. Een publiekstrekker die ook als  
katalysator kan dienen om de andere winterse activiteiten in de binnenstad breder uit te dragen. Eric 
Broekaart, medeorganisator van het Nederlands IJsbeelden Festival, geeft aan een samenwerking 
met de stichting WinterZwolle logisch te vinden. “Winterse activiteiten die gelijktijdig ontplooid 
worden kunnen elkaar alleen maar versterken. We hebben een gezamenlijk belang om zoveel 
mogelijk bezoekers naar Zwolle te trekken”, aldus Eric Broekaart. De gemeente Zwolle heeft er bij de 
organisatie van het Nederlands IJsbeelden Festival nadrukkelijk op aangedrongen dat het belangrijk 
is verbinding te leggen met de binnenstad. 
 
Wereldberoemde Verhalen 
Het thema van het Nederlands IJsbeelden Festival is dit jaar ‘Wereldberoemde Verhalen’. 
Herkenbare  verhalen worden ‘tot leven gewekt’ in ijs en sneeuw. Voorbeelden van 
‘Wereldberoemde verhalen’ die in ijs en sneeuw uitgebeeld gaan worden zijn: 

 Gulivers Travels - Jonathan Swift 

 20.000 leagues under the sea- Jules Verne 

 Dracula - Bram Stoker 

 Animal Farm - George Orwell 



 

 Romeo and Julliet - William Shakespeare 

 Alice in Wonderland - Lewis Carroll 

 etc. 
 
De organisatie belooft het thema magisch neer te zetten door het gebruik van meer ijs en sneeuw 
dan ooit. Ook het gebruik van veel ‘special effects’ draagt hieraan bij. De beste ijsbeeldhouwers uit 
de wereld worden uitgenodigd om aan dit internationale ijs evenement mee te doen.  Ook tijdens de 
bezoektijden van het evenement zullen enkele ijscarvers actief te bewonderen zijn tijdens het 
carven. Dit laatste op veel verzoek van de bezoekers die de kunstenaars ook graag actief aan het 
werk willen zien. 
 
Samenwerking met Waanders in de Broeren 
Het boekenthema van het Nederlands IJsbeelden Festival heeft ervoor gezorgd dat er een intensieve 
samenwerking gaat plaatsvinden met Waanders in de Broeren. Eric Broekaart zegt hierover: 
“Waanders in de Broeren is de mooiste boekenwinkel van Nederland en een parel voor Zwolle. Ons 
evenement wordt ook veel bezocht door 50 plussers die vaak geïnteresseerd zijn in lezen. Een 
combinatiebezoek en samenwerking tussen Waanders in de Broeren en het Nederlands IJsbeelden 
Festival kon dan ook niet uitblijven”. De heer Waanders, directeur en eigenaar van Waanders in de 
Broeren geeft in een reactie aan: “Wij zijn erg blij om te zien dat het Nederlands IJsbeelden festival 
terugkeert naar Zwolle. Het boekenthema maakt een logische verbinding met Waanders in de 
Broeren en de binnenstad. Op deze manier kan ook de middenstand van Zwolle profiteren van de 
terugkomst van het Nederlands IJsbeelden Festival”. De boekenthema’s die op het festival in ijs en 
sneeuw zijn te bewonderen zullen ook extra aandacht krijgen in boekvorm in Waanders in Broeren 
en op het evenement. 
 
Nederlands IJsbeelden Festival 
Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt georganiseerd van zaterdag 23 december 2017 tot en met 
zondag 4 maart 2018. Dat betekend dat het evenement tot en met de voorjaarsvakantie de deuren 
heeft geopend voor het publiek. Wekelijks zullen ijscarvers de beelden onderhouden zodat ze de 
gehele periode in uitstekende staat blijven. Zie ook: www.ijsbeelden.nl 
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Noot voor de redactie: 
Meegeleverd beeldmateriaal en quotes mogen vrij gebruikt worden. Voor meer informatie over het 
Nederlands IJsbeelden Festival kunt u terecht op www.ijsbeelden.nl  
 
Foto bijlage: Jordi Wientjes (R), Adjunct-directeur van Waanders in de Broeren bekrachtigt de 
samenwerking met Eric Broekaart (L), medeorganisator van het Nederlands IJsbeelden Festival. 
 
Voor extra foto- / beeldmateriaal Nederland IJsbeelden Festival zie: www.ijsbeelden.nl/pers of via 
marc@organisatieteam.nl.  
 
Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Broekaart, medeorganisator van het Nederlands 
IJsbeelden Festival (eric@organisatieteam.nl).   
 
Contactgegevens 
Naam:  Eric Broekaart 
Tel. nr.:  06-44 34 24 97 
E-mail:  eric@organisatieteam.nl 
 
Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt georganiseerd door: 
Het Organisatieteam BV 
Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Telefoon: (088) 90 90 600 
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