
[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte 

om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 Loop mee met GLOW! 

Kom maandag 8 november met je lantaarn naar 

het Ketelhuisplein op Strijp S. Er zullen op het 

plein duidelijk herkenbare mensen van GLOW 

staan om jullie de weg te wijzen naar je 

startpunt.  

Ouders mogen gewoon meelopen maar vragen 

we 1 meter afstand van de kinderen te houden 

i.v.m. het filmen door KLOKHUIS. Zij willen de 

voetafdruk in beeld brengen voor hun 

programma. 

Je loopt de omtrek van de huidige voetafdruk tot 

je een duidelijk sein krijgt. Dan sta je stil en houd 

je je lantaarn omhoog. Klokhuis filmt jullie nu 

van heel hoog in de lucht met een drone! 

Bij het volgende sein loopt iedereen weer naar 

het Ketelhuisplein terwijl Klokhuis blijft filmen. 

Daar loop je door een veld vol bloemen! Zo 

groot als de voetafdruk zou moeten zijn.  

Aan deze lichtprojectie hebben verschillende 

groepen 7-8 en brugklas VO meegewerkt! 

Na het derde sein is het afgelopen en kun je ook 

de andere lichtkunstwerken van GLOW gaan 

bekijken. Of mooie foto’s maken op het plein.  

Misschien word jij nog wel geïnterviewd! 

 

Meld je nu aan en ontvang meer 

informatie via jijmaaktglow.nl/loop-mee  
 

Wanneer? Maandag 8 november 

Verzamelen:  18.45 – 19.00 uur 

Startsein:  19.10 uur 

Einde:   19.30 uur 

Locatie: Ketelhuisplein Eindhoven, Strijp-S 

 

 
Upload een foto van je eigen lantaarn en 

vraag familie en vrienden mee te doen! 

Op de site Jijmaaktglow.nl kun je een foto van je 

bloemlantaarn uploaden. Dan kan iedereen hem 

bewonderen!  

De door groepen 7-8 en brugklas gemaakte 

bloemcollages worden daar ook tentoongesteld. 

Het filmpje op die site legt uit waarom we dit doen 

en hoe je familie en vrienden ook een lantaarn 

kunnen maken. 

Het zou toch supertof zijn als er tijdens GLOW overal 

in Nederland en zelfs daar buiten bloemlantaarns 

voor de ramen staan?!  

 

 

 

Het is bijna zo ver! De kinderen hebben hard gewerkt aan een bloemlantaarn en/of 

bloemcollage voor lichtfestival GLOW. Op maandagavond 8 november lopen zoveel 

mogelijk kinderen tijdens GLOW de omtrek van de Nederlandse voetafdruk mét de 

eigen Bloemlantaarn. Dit filmpje legt uit waarom. LOPEN JULLIE MEE? 

 

https://jijmaaktglow.nl/loop-mee/
https://jijmaaktglow.nl/
https://youtu.be/p7hxcfENmX0
https://youtu.be/p7hxcfENmX0

