
 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

Lelystad, 22 juli 2022 

 

Nieuwe theatrale audiotour New Land gelanceerd 

 

Flevoland is een mooie audioreis voor in de trein rijker. Via het platform 

izi.travel kun je op het traject Amsterdam - Lelystad luisteren naar een 

theatrale audiotour over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Een 

mooie introductie voor toeristen die naar Flevoland reizen, maar ook voor 

iedereen die geïnteresseerd is in het unieke verhaal van de provincie. 

  



 

Ludieke lancering 

De audiotour werd afgelopen woensdag op ludieke wijze gelanceerd. 

Gedeputeerde Jop Fackeldey kreeg uit handen van Esther, de stem van één van 

de personages uit de audiotour, op het perron van Almere Oostvaarders 

symbolisch de audiotour overhandigd. Vervolgens gingen genodigden met de 

sprinter naar Lelystad terwijl ze konden luisteren naar de belevenissen van 

zeeman Cornelius en reisleidster Geesje. Alles onder de creatieve begeleiding van 

de makers van de audiotour Theatergroep Prins te Paard. 

  

Informatief en vermakelijk 

De audiotour New Land vertelt het verhaal van het Nieuwe Land en is speciaal 

gemaakt voor de treinreis met de sprinter van station Amsterdam Centraal via 

Almere Centrum naar Lelystad Centrum. Reizigers kunnen tijdens deze treinreis 

luisteren naar het theatrale audioverhaal over het ontstaan van Flevoland. Terwijl 

reisleidster Geesje alles in goede banen probeert te leiden, verstoort zeeman 

Cornelius de reis op zoek naar zijn verloren schat. 

  

Spreiden van toeristen 

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Almere en Lelystad, de 

citymarketing organisaties van deze gemeenten, provincie Flevoland, Visit 

Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. De theatrale audiotour is ontwikkeld 

om spreiding van toeristen binnen de Metropoolregio te stimuleren. De beleving 

begint al op het station in Amsterdam.   

  

De audiotour New Land is te beluisteren via het platform Izi.travel en is 

beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het nieuwsitem van Omroep Flevoland 

van afgelopen woensdag over de lancering van de nieuwe audiotour is hier te 

bekijken. 

  

 

 

Bijlagen: 

Foto lancering audioreis app 

https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=7bb69e3d9d&e=f058cd70fa
https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=2eefa54a48&e=f058cd70fa
https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=14fbf5a139&e=f058cd70fa


 

Foto beleving audioreis app 

Illustratie audioreis app New Land  

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor vragen over dit persbericht kun je contact opnemen met Carla Bierma van 

Visit Flevoland, 06-13947988 of carla@visitflevoland.nl  

    

 

 

 

Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie voor de vrijetijdssector 

van Flevoland. Flevoland als gebied is van ons allemaal. Samen met 

ondernemers en organisaties in de sector bouwen we vanuit dezelfde 

identiteit aan de branding van Flevoland. Dit doen we door 

brandmanagement, promotie en het delen van kennis. 

 

    

 

https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=b72ddcf36a&e=f058cd70fa
https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=99b1299e77&e=f058cd70fa
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