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AARDIG.NU
11:00 – 16:30 uur - gratis -
‘Geef de aarde een hand’! Kunstenaar Martijn 
Engelbregt bedacht een give away waaraan je zelf 
kunt bijdragen: druk je hand ferm in een bolletje 
Haarlemmermeerpolderklei en laat je handafdruk 
achter. De give aways worden uitgedeeld in het 
winkelcentrum. Foto’s van het resultaat zijn later  
te zien op www.aardig.nu.

Sustainable Dance Floor
11:00 – 17:00 uur - gratis -
Dansdemonstraties door Artquake, tijdstippen zie 
www.haarlemmermeercultuur.nl. De Sustainable 
Dance Floor is de eerste dansvloer die energie – 
die vrijkomt tijdens het dansen – omzet in electri-
citeit. Hoe meer en harder er gedanst wordt hoe 
heviger de dansvloer reageert. Artquake verzorgt 
een aantal spectaculaire demonstraties/work-
shops. www.sustainabledanceclub.com, 
www.artquake.nl.

REST.buffet
11:30 – 15:00 uur - gratis -
Kunstenaar Martijn Engelbregt opent een speciaal 
buffet met hapjes op basis van – vers en heerlijk –
overgebleven eten. Topkok Sjim Hendrix, die in het 
verleden kookte voor sterrenrestaurants, is culinair 
verantwoordelijk. www.therest.nl, www.egbg.nl

Workshops
11:00 – 13:00 uur - gratis -
De Meerlanden organiseert een creatieve work-
shop ‘Glas & Servies pimpen’. Tover vazen, 
gla zen, borden en ander servies- en glasgoed  
om met behulp van verschillende technieken.  
Vrije in- en uitloop. www.meerwinkel.nl
13:00 – 14:00 uur - gratis -
Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer 
(NMCH) organiseert een workshop over hun toe-
komstige duurzame gebouw in Haarlemmermeer. 
Denk mee! www.nmch.nl

Ecofabs Fashion Shop
11:00 – 15:00 uur / winkelcentrum Polderplein 
(kruispunt HEMA) - gratis -, maar breng kleding 
mee! Lever max. 5 kledingstukken in en shop je 
nieuwe garderobe duurzaam en gratis bij elkaar.  
www.ecofabs.nl

Pecha Kucha on the Road 
15:15 – 16:30 uur - gratis -
Young professional creatives presenteren hun 
duurzame ideeën in korte flitsende presentaties. 
Van duurzame mode tot eco-blogs tot duurzame 
architectuur. Publiek kiest winnaar van beste idee. 
Bijwonen? Aanmelden via info@haarlemmermeer-
cultuur.nl. Na afloop van de manifestatie: borrel, 
muziek en veejay!

Doe gewoon eens lekker duurzaam.
culturele manifestatie
Zaterdag 28 november 11:00 – 17:00 uur 
Hoofddorp / Winkelcentrum Polderplein / 
Burgemeester Van Stamplein
www.haarlemmermeercultuur.nl
Programma:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Haarlemmermeer.


