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Terugblik Nationale Glasdagen Leerdam 2017
Tussen vrijdag 8 september en zaterdag 10 september hebben rond de 13.000 mensen hun weg weten te vinden
naar het ‘glasevent’ van Nederland. Donderdagavond 7 september opende burgemeester Tjerk Bruinsma de 2e
Glasdagen Leerdam met de persoonlijke woorden dat hij – exact een jaar ervoor - voor het eerst sinds tijden weer in
Leerdam was tijdens de eerste Glasdagen om de sfeer in de stad te proeven, aangezien hij gepolst was om er
burgemeester te worden.
Publiekstrekkers
Naast de circa 35 standhouders, was het glas-in-lood vliegtuig van Ton Beumer een mooie publiekstrekker. Ongeacht
het weer, wist Beumer onvermoeibaar en met veel enthousiasme bezoekers van tekst en uitleg te voorzien over zijn
project. Naast de standhouders met oud en nieuw glas in al haar facetten, wisten ook verschillende aanwezige
(glas)kunstenaars het publiek te boeien, met sieraden maken, glasfusing, glasblazen en houtbewerken.

Publiciteit
Naast de betaalde campagne om bezoekers naar de Glasdagen Leerdam te trekken, hebben we dankzij de
medewerking van kranten, magazines, radio en televisie, internet veel (onbetaalde) aandacht gekregen. Radio
Rijnmond was ter plaatse om live radioverslag te doen van de verschillende activiteiten en TV Rijnmond heeft
verschillende betrokkenen geïnterviewd en ’s avonds een sfeerreportage in het journaal uitgezonden.
Pagodetenten
De organisatie van de Glasdagen is verheugd op de positieve reacties die we hebben mogen ontvangen over de
pagodetenten die wij dit jaar hebben geplaatst. Voldoende licht, goed toegankelijk en niet te vergeten een solide en
stevige vloer. Deze tentenverhuurder, die onder meer ook de tenten verzorgt voor de Kerstmarkt Dordrecht en
Lowlands, wordt voor de Glasdagen Leerdam editie 2018 ook benaderd om de Zuidwal weer om te toveren tot dé
Glasbeurs van Nederland.

Nationale Glasdagen Leerdam 2018
In 2018 zijn de Nationale Glasdagen Leerdam op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september. Net als de eerste twee
edities is het gedurende het weekend weer Open Monumentendag. Deze combinatie en de samenwerking tussen de
verschillende organisaties die zich hard maken om Leerdam als glasstad neer te zetten, staan garant voor een mooi
glasevenement. Noteer de beursperiode alvast in uw agenda. Binnen enkele maanden ontvangt u van ons
inschrijfformulieren om deel te nemen aan deze editie. Wilt u nu alvast verzekerd zijn van deelname? Mail ons.

