Overzicht programma Open Dagen Historische zeilvloot Groningen op 11 en 12 november
van 11.00 – 17.00 uur 2006
PROGRAMMA
Zaterdag 11 november
- 12. 00 uur Opening van de Open Dagen door burgemeester Jacq. Wallage.
Door de Reddingsboot Gebr. Luden wordt de burgemeester opgehaald en naar
het schip de Stânfries gevaren. De opening gaat vergezeld door de
scheepstoeters van de zeilschepen.
- Optreden Shantykoor Zulthesingers , gekleed in 17e eeuwse kleding, op een schip aan de
kade en varend op Shipdock III door de grachten
- Aanvang bezichtiging schepen vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.
- Bezoek en bezichtiging van Reddingboot “Gebr. Luden” uit Lauwersoog
- 13.00 uur en 15.00 uur reddingsdemonstratie door de Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
- 14.00 uur en 15.00 uur wedstrijden troswerpen, fokhijsen en mastklimmen op een aantal
schepen
- 14.00 uur en 15.30 uur optreden van het koor De Volksstem met Cantata de Santa Maria
de Iquique op een schip
- VVV-stadswandeling met als thema de nautische geschiedenis van Groningen
aanvang 10.00 uur, vertrek VVV-kantoor Grote Markt, kosten  4,-- p.p.
Tel. opgave 050-2023050
- Vanaf 11.00 uur een maritieme rommelmarkt en scheepsantiquariaat op de binnenplaats
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
- 16.00-17.00 uur Sint Maartenfeest voor de kinderen.
Kinderen met hun Sint Maarten-lampion kunnen op een schip voor de microfoon het lied
over het water laten schallen en zich met hun lampion op het schip Shipdock III door de
gracht laten varen.
De binnenplaats van het Scheepvaartmuseum is dan sfeervol voor hen verlicht met
gaslantaarns en de verlichte boot de “Alida”.
Zondag 12 november
- Aanvang bezichtiging schepen vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur
- Vanaf 11.00 uur wisselend optreden van het Piratenkoor “Voorwaarts Voorwaarts”,
Folk-band Hommeles en Duo de Suikerspinnen
- bezoek en bezichtiging van Reddingsboot “Gebr. Luden” uit Lauwersoog
- 13.00 uur en 15.00 uur reddingsdemonstratie door de Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
- 14.00 uur en 15.00 uur wedstrijden troswerpen, fokhijsen en mastklimmen op een aantal
schepen
Beide dagen:
- Fotowedstrijd van historische zeilschepen in Groningen, gemaakte foto’s worden in de
klipper “Jacoba” tentoongesteld. Tot zondag 16.00 uur kunnen foto’s ingeleverd worden,
om 16.30 uur is de prijsuitreiking.
- Maritieme exposities:
1. Aan boord van de Confiance bezichtiging van de nautische zeefdrukken van de
Groningse kunstenaar Anke Slooff

-

2. Noordelijk Scheepsmuseum tentoonstelling van de zeeschilders “ Overvloed&Eb”
(alleen zaterdag)
3. Galerie Westersingel 51, Jan Velthuis en Riny Bus, met als thema “water en schepen”
demonstraties van oude nautische beroepen, zoals zeilmaker, touwslaan, netten boeten,
klompenmaker en manden vlechten.
voor kinderen scheepsvertellingen en schminken
etenskraampjes: oud Hollandse wafelkraam, zuver-snertkraam en de bakkende bakfiets
poffertjes
de schepen zijn ’s avonds verlicht

Beide dagen is er een grote dag-afsluiting met een deel uit het spektakel in de Zuiderhaven
om 17.30 uur ”Abel” een locatievoorstelling door Different Trains.
Abel
Een Groninger zeeman komt terug in de stad van zijn laatste reis. Na jaren van
omzwervingen laat hij de zee achter zich. Hij had niet zoveel aandacht verwacht, hij heeft
nooit wat verwacht, “maar nu jullie hier toch staan, zal ik mijn verhaal vertellen, een verhaal
over de zee”.
In een met prachtig Gronings understatement doorspekt verhaal, vertelt hij over zijn jaren op
zee. Volgens hemzelf stelt het allemaal niet zoveel voor, maar om hem
Te zien is o.a. een groot watergordijn waarin beelden worden geprojecteerd en witte vogels
die uit het water opstijgen.

Informatie: Atie Teensma, coördinatrice
Tel. 050-5013243
Email: atie@teensma-geluidbeheersing.nl

