	
  

	
  

Persbericht 15 mei 2012

Biergarten Rotterdam trapt af op 26 mei
Test Site van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam biedt zonaanbidders
een alternatief terras
Op zaterdag 26 mei opent Biergarten Rotterdam feestelijk de deuren. Of beter
gezegd het terras. Tussen 12.00 en 21.00 uur krijgen bezoekers een voorproefje
van wat er de zomermaanden gaat gebeuren rondom de Test Site van de 5e
IABR: Making City. Na de Luchtsingel en de DakAkker geeft de Test Site de
stad nu het zonnigste terras van Rotterdam. Biergarten Rotterdam blijft open
tot half augustus.
Biergarten Rotterdam
De Biergarten is vanaf 31 mei geopend van donderdag tot en met zaterdag, van
12.00 uur tot 21.00 uur. Het belooft een van de zonnigste terrassen van Rotterdam te
worden, want door het ontbreken van hoogbouw baadt het terras tot aan
zonsondergang in de zon. Fabrique Urbaine, de speciaal voor de Test Site ingerichte
meubelfabriek, maakte meubilair voor ruim 100 zonaanbidders. Biergarten
Rotterdam biedt alles wat je van een Biergarten mag verwachten; veel bier en
stevige kost aan robuuste tafels. De komende maanden haakt Biergarten Rotterdam
aan bij verschillende sportieve evenementen, zoals de Tour de France en het EK
voetbal. De complete agenda is te vinden op:
https://www.facebook.com/BiergartenRotterdam
Programma 26 mei
Biergarten Rotterdam trapt af met een Franse slag, als opwarmertje voor de Tour de
France. Op 26 mei staan er op het gratis programma een Jeu de Boules toernooi,
verschillende optredens, kinderactiviteiten en rondleidingen over de Test Site en de
DakAkker. Pullen bier, speciaalbieren, een barbecue en verschillende soorten soep
verwennen de inwendige mens. De Biergarten is een samenwerking van Mess, KOM
Soep, Fabrique Urbaine, ZUS, IABR en Almost Modern. Test Site Rotterdam is
onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.
Programma Test Site Rotterdam
In het kader van Making City doopt architectenbureau ZUS de omgeving van het
Schieblock om tot Test Site Rotterdam. Hier krijgt de bezoeker inzicht in het proces
van stad maken door het gebied te gebruiken als proeftuin. ZUS verdeelde twintig
projecten over vijf categorieën: routing, plekken maken, transformatie, verdichting en
lokale economie. Lichtbakken geven ter plekke uitleg over wat er in het gebied tot
stand komt, zoals de DakAkker en de Luchtsingel, een park, een openluchtbioscoop
en pop-up stores en restaurants, zoals de Biergarten.

	
  

	
  
	
  
	
  
5e IABR
De 5e IABR: Making City laat zien hoe de stad van morgen tot stand komt en welke
rol ontwerpers daarbij spelen. In het NAi vinden vanaf 20 april 2012 verschillende
tentoonstellingen en debatten plaats. Daarnaast worden op locaties in de binnenstad
van Rotterdam plannen voor de toekomst gepresenteerd. Test Site Rotterdam
rondom het Schieblock vormt hier de spil met een programma van events,
tentoonstellingen pop-up stores en de DakAkker. Verder presenteert de 5e IABR
exposities in Almere, São Paulo en Istanbul, debatten en lezingen, publicaties en,
samen met de VPRO, tv- en radioproducties. Voor het volledige programma:
www.iabr.nl.
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Voor meer informatie over de IABR kunt u contact opnemen met de afdeling
Marketing & Communicatie van de IABR via press@iabr.nl of direct met Nancy van
Oorschot, persvoorlichter via: 06-41684324.

