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Zesde Midwinterfestival
Beste festivalbezoeker,

Dit is het programmaboekje van het zesde Midwinterfestival op
Schiermonnikoog.

De organisatie is meerdere malen bijeen gekomen in het afgelopen half
jaar, om een gevarieerd programma in elkaar te steken.
Er zijn tientallen artiesten en vrijwilligers benaderd om met ons een volledig programma te maken. Het resultaat vindt u op de volgende pagina's.
Vijf galeries zijn opgenomen in het festival, vier workshops, diverse theatrale uitingen, vertellers en muzikanten. Al met al een lijst van 31 acts, die
samen 90 voorstellingen opleveren.

We hebben gemeend een paar kleine veranderingen te moeten doorvoeren.
De vaste openingstijd van het festival is vervroegd en is nu
13.00 uur, zodat er meer 'lucht' komt in de programmering van
het festival.
De kaartverkoop start niet meer vóór Kerst, maar een dag
voorafgaand aan het festival, op maandag 27 december vanaf
08.30 uur bij het VVV-kantoor. Om eilanders en gasten beter te
kunnen bedienen hebben we hiervoor gekozen.

Geruchten dat sommige festivalbezoekers in één keer tientallen kaarten
van een of meerdere acts zouden hebben gekocht, willen we hier graag
ontkrachten. Soms halen festivalbezoekers ook kaarten voor andere
geïnteresseerden. Dat kunnen we niet tegenhouden.
We hopen echter dat bezoekers zelf zoveel mogelijk hun eigen kaarten
willen kopen.

Ook in dit komende festival zal een Midwinterkoningin acte de présence
geven. Wie dat is zal pas duidelijk worden bij de opening van het festival,
dinsdag om 13.00 uur.

In dit programmaboekje kunt u alle acts en locaties vinden.
Op de website (www.schiermonnikoogmidwinter.nl) kunt u meer achtergrondinformatie vinden en de foto's van vorig jaar.

Wij wensen u bijzondere belevenissen toe tijdens het zesde
Midwinterfestival Schiermonnikoog.

Jurrie Noot, Coba Harthoorn, Marijke Bouman, Victor Claessens,
Bert Steendam, Adriënne van Schaik en Foppe Peter Schut.

Nieuw dit jaar: Er is een souvenir van het festival te koop!
Voor € 3,= kunt u de gelukkige bezitter worden van dit aandenken.
Tijdens de kaartverkoop zullen we
laten zien wat dit collector’s item is.

MidwinterKoningin

Levende poppenkast: Ida Bloem (spel, regie en script), Jurjen Bulthuis

Beukennootje, Reeweg, gratis
13.00, duur 15 minuten
De opening van het festival
Zoals u van ons gewend bent, is de opening van het inmiddels zesde
Midwinterfestival op deze centrale plek in het dorp. We zijn vorig jaar
met de traditie begonnen dat we een Midwinterkoningin als gastvrouw
hebben van het festival. Ze is woonachtig op het eiland en zal zich
pas openbaren tijdens deze openingsact.
De Midwinterkoningin duikt hier en daar op tijdens het festival om de
sfeer te verhogen. Elk jaar kiest de koningin een nieuwe opvolger, die
uit een andere generatie dient te komen. De Koningin is in het bezit
van een witte koffer. Daarin zit, behalve een paar Koninklijke kledingstukken, ook een boekwerk waarin de Koningin haar ervaringen
opschrijft en een foto van zichzelf plakt.
Vera Harthoorn was afgelopen jaar de eerste Midwinterkoningin,
maar wie zou het dit jaar kunnen zijn? Komt allen om het festival
samen in stijl te beginnen.

x 'Opening'

1.

2.

Sytze Schut en Erik Jansen

Gemeentehuis, hoofdingang Nieuwestreek 5, max. 20 pers.,
kinderen van alle leeftijden, gratis.
13.30m – 17.00, duur 15 minuten, kijk op de klok op de deur
Het wordt weer een dolle boel in de reuzenpoppenkast. Het waait, de
lift stopt nergens, iemand is wel heel erg lui en wie mag het verhaal
uitblazen...? Komt allen om gezellig dit verhaal mee te beleven.

'Op visite in Sesamstraat'

x (spel) en Bart Sikkema (spel)

3.

x 'Barre winterverhalen'
Reeweg ter hoogte van de 'Blauwe palen',
splitsing Heereweg - Reeweg, max. 40 pers. a.l., € 3,13.30 14.15 15.00 15.45 duur 20 minuten
Tijden van weleer herleven in deze barre schaatstocht op ons eiland.
Heden en verleden wisselen elkaar af. Hoe kwam Schiermonnikoog
door de strenge winters heen. Hoe gaat het de schaatsers af? In een
unieke schaatstocht kunt u er deelgenoot van worden...

De voorstelling wordt gehouden in het open veld. Kleedt u zich daar op.
Mocht door klimatologische omstandigheden de voorstelling niet doorgaan dan houden we u daarvan op de hoogte. Kromme ruggen, mutsen op!

4. Remko Wind & Anna-Joh Vos m.m.v. Lieselot Moed (animatie),
Hanneke Moed (decorbeeld), Henk Mekkring (techniek), Foppe Schut
(fotografie) en Grytha Visser (eindregie)

x 'Verborgen Herinneringen'

Congreszaal Hotel Van der Werff, ingang Middenstreek,
max. 68 pers. a.l., € 5,16.30 19.30 duur 45 minuten
'Verborgen Herinneringen' is een muzikale beeldende voorstelling van
een creatief duo met als aanleiding gedichten in de eilander taal.
Een voorstelling die gaat over taal, beeld, weemoed en keuzes.
De familie van Anna-Joh Vos komt al generaties lang met een hoge
frequentie op Schiermonnikoog. Hierdoor is er een hechte band ontstaan
tussen het eiland en haar. Sinds 1998 is Remko Wind haar partner en ze
heeft hem ook besmet met het eilandvirus. Deze bijdrage aan het festival kende een bijzondere start. Remko wilde namelijk per se iets doen
met de eilander taal. Hij is een veelzijdig musicus en componist. Zij is
zangeres, actrice en beeldend kunstenaar. Een wonderbaarlijke voorstelling is het resultaat.

Een fragment:
'Hier woon ik,
Ik woon hier al heel lang, ik woon hier binnen, ik kom nooit buiten.
Ik woon hier in mijn herinnering, ik herinner elke dag.

Maar kleine meisjes worden groot, en zo ook ik en steeds minder
mensen herinneren de herinnering die we ooit samen beleefden.
Mijn herinneringen staan op punt van uitsterven en als ik niet mijn
herinnering levend hou, houdt hij op.'

5. Gert Jan Merlijn, Marie Louise Whitlau, Elco Stalknecht, Marc Korfage,
Tjitske Dijkstra en Martin Korthuis

x 'Monddood'

Middenstreek 7, max. 25 pers. v.a. 14 jaar, € 3,14.30 15.30 16.30 duur 30 minuten
Wat gebeurt er met je als je niets meer kunt zeggen en je zo veel te
vertellen hebt? Wat gebeurt er met de mensen om je heen, op straat,
als je alleen maar kunt spreken met je ogen?
Een programma waarin de lach zeker niet wordt geschuwd.
Een spraakmakende voorstelling.

6. Kees Wennekendonk

x en Sander Baan (saxofoon)
'Getting comfortable with jazz'

9. Renske de Boer (zang), Sander Thijssen (piano), Jorrit Westerhof (gitaar)

x 'Het Reünietrio'

11. Gert Floor (altviool), Rijmert Goppel (klarinet), Ria Gouda (piano)

Hoofdingang kerkhof Got Tjark, max. 10 pers., € 3,13.30 14.00 15.00 15.30 duur 20 minuten
Op veler verzoek zal Bouke Henstra, een Schiermonnikoger rasverteller,
zijn wandeling over het kerkhof herhalen. U zult van hem aan de hand
van een aantal andere grafzerken bijzondere en nieuwe verhalen horen.
Een sfeervolle terugblik in het verleden.

x 'Cultuurhistorische wandeling over het kerkhof'

10. Bouke Henstra

Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 280 pers., € 5,21.00 - 22.00 duur 60 minuten
Renske de Boer, van oorsprong Friese zangeres, studeert sinds september jazz-muziek op het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Haar
zangdocent is niemand minder dan Francien van Tuinen. Renske, met
haar prachtige stem die ook geschikt is voor wat oudere jazz, zal
vanavond ook bekendere en toegankelijke jazz-standards ten gehore
brengen. Zo kunt u genieten van bijvoorbeeld nummers van Seymour
Simons, Gerald Marks, Jerome Kern, Kurt Weill, Harold Arlen en Ted
Koehler.
Renske en haar enthousiaste muziekvrienden hopen u het gevoel te
geven in een warm bad van jazz te zijn beland, zo vanuit de koude buitenlucht zullen ze u trakteren op meeslepende jazz-composities.

x 'De Veerman vertelt'
Huiskamer fam. E. Schut, Middenstreek 4, ingang westzijde,
max. 25 pers., € 3,15.30 16.15 17.00 19.15 20.00 duur 30 minuten
In deze voorstelling neemt Kees Wennekendonk u mee in lied, muziek en
poëzie. 'De Veerman vertelt' gaat over schitterende toeval-ligheden die op
ons pad kunnen komen en die ons tegelijkertijd
wijzen op de soms schier ongelofelijke eigenschappen van de
werkelijkheid. (vleugels: Foppe Schut).
Kees komt al sinds 1982 op het eiland. Hij spoelde ooit aan als parademaker van Theater te Water en via Theatergroep de Voorziening (NNT)
met de Zomertheaterkermis. In de jaren daarna speelde hij met grote
regelmaat in Hotel Van der Werff als pianist/entertainer.
7. Jan Visser en Ymke Groendijk

x 'De vissersvloot van Paesens-Moddergat'
Huis 'Kaap Hoorn', Martjeland 2, max. 10 pers. v.a. 10 jaar, € 3,14.00 14.45 15.30 16.15 19.30 duur 30 minuten
In 1884 voltrok zich een grote scheepsramp boven Schiermonnikoog. De
vissersvloot van Paesens-Moddergat, waar de overgrootvaders van Jan en
Ymke bij voeren, verging nagenoeg met de voltallige bemanning in een
onwaarschijnlijk zware storm. Van de 84 opvarenden die de vloot kende
werd slechts één drenkeling door eilanders gered…
Hang aan de lippen van deze geboren eilanders.
8. Snertconcert David de Boer, Henriëtte Pieperiet

x 'Op de Bonnefooi'
Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 125 pers., € 10,18.00 - 19.00
Terwijl u geniet van de snert laten we oude tijden herleven... Op veler verzoek gaan David de Boer en Henriëtte Pieperiet de uitdaging aan om een
succesvol eilander-cabaret 'Op de Bonnefooi' uit de jaren '70-'80 opnieuw
voor u tot leven te brengen. Dit alles door middel van beelden uit het verleden met een live gespeelde muzikale omlijsting. Dat wordt smullen.

Got Tjark, max. 180 pers., € 5,13.30 – 14.30 duur 60 minuten
Voormalig huisarts op Schiermonnikoog, Gert Floor, speelde met dit
trio voor het eerst samen bij een feestelijke gelegenheid in 2000, in het
Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Sindsdien zijn zij enthousiast blijven
samenspelen. Speciaal voor het Midwinterfestival hebben zij een
muzikaal programma samengesteld.
Uit het Kleines Konzert für Viola, Klarinette und Klavier van Alfred Uhl
(1909-1992): Grave, gevolgd door Allegro con brio.
Hierna hoort u uit Acht Stücke für Klarinette, Bratsche und Klavier

op. 83 van Max Bruch (1838-1920) de eerste drie: Andante, Allegro con
moto en Andante con moto.
Vervolgens uit de nalatenschap van de Nederlandse componist Hendrik
Andriessen (1892-1981) een kort Adagio uit 1976. Zij laten u graag dit verstilde langzame deel horen, waarboven de aanwijzing Dolce e seriose (liefelijk en ernstig) staat.
Tot slot spelen zij vier Trio-Miniaturen van Paul Juon, (1872-1940).
Inderdaad: de Rêverie, Humoreske, Elegie en Danse phantastique zijn
miniatuurtjes, maar erg meeslepend om te spelen, hopelijk voor u een
mooi slot van deze uitvoering.
12. Turid Dramé, Michiel Moerkerk en Paulus Kock

x 'Afrikaans dansen', workshop
Got Tjark, max. 20 pers., a.l., € 5,15.15 16.15 duur 45 minuten
Op jonge leeftijd begon Turid met jazzballet, maar eenmaal geproefd van
de Afrikaanse dans was ze verkocht. Vanaf 1989 volgde ze lessen in
Senegal, Burkina Faso, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland van de
top van West-Afrika. Turid heeft het geluk gehad te hebben kunnen trainen
met dansers(essen) uit Guinee, Senegal, Mali, Burkina Faso en Kameroen.
Turid's lessen en workshops staan bekend als dynamisch en pittig: lekker
zweten en je in een Afrikaanse sfeer begeven. Een goede warming up,
werken aan een bepaald ritme met bewegingen door de zaal, een stuk
choreografie met een lied en een stuk achtergrond van de traditie.
Ze neemt twee muzikanten mee, die de sfeer uitbundig zullen maken.
Met hun zelf ontworpen dunun set en 'n djembé klinken ze als een
compleet Afrikaans ensemble... Doe Mee!
13. Gertjan Klontje, Koen Snijder en andere redders

x 'Redders aan het woord'
Oude Brandweergarage, deur met de vlag,
Noorderstreek naast Dorpshuis, max. 25 pers., € 3,14.00 14.45 15.30 16.15 duur 30 minuten
U kent ze wel, verhalen van reddingsacties. Heldhaftige avonturen, door
nuchtere lieden beleefd. Wat nu 'de oude Brandweergarage' is, was oorspronkelijk het boothuis van de strandreddingboot 'Willem Horsman'.
Gertjan, Koen en andere redders zullen u op deze plaats, het vertrekpunt
van elke reddingsactie, meenemen in de tijd dat de 'Willem Horsman'

vertrok naar zee om bij nacht en ontij bemanningen van in nood zijnde
schepen te redden. Diverse verhalen, anekdotes, geheimen en onthullingen
zoals u ze nog nooit hebt gehoord. Dat het decor van deze voorstelling
de strandreddingboot 'Willem Horsman' is mag als uniek worden
gezien.
14. Jan Bert Arends

x 'Midwinter Elandenjacht', Workshop boogschieten

Oude Brandweergarage, deur met elandkop, Noorderstreek naast
Dorpshuis, max. 20 pers.,
voorkeur: 10-16 jaar (volwassenen kan ook), € 5,13.30 14.30 15.30 16.30 duur 45 minuten
We wonen hier in een Nationaal Park, dus jullie gaan iets heel bijzonders
meemaken! Speciaal voor het Midwinterfestival maken we een uitzondering op de regel: we gaan op jacht. Enkele Finse Elanden hebben de
oversteek gemaakt, vorig jaar winter, over de dichtgevroren Oostzee en
hebben zich verschanst in de kwelder. Nu het weer kouder wordt
komen zij dichter bij het dorp voor voedsel... Jullie gaan 'op jacht' met
Jan Bert Arends, een eilander die alle geheime routes van het eiland
weet. Vooral jongeren van 10-16 jaar willen we als eersten een kans
geven om dit avontuur mee te maken en... we kunnen ons voorstellen
dat sommige ouders ook staan te trappelen om mee te doen, dus dat
kan.

15. Monique en Myrthe Talsma

x 'Pimp je telefoon', workshop

Hotel Graaf Bernstorff, Reeweg 1, bibliotheek-ingang aan Noordzijde,
max. 12 pers. v.a 10 jaar, € 5,13.30 14.30 15.30 16.30 19.00 20.00 duur 30 minuten
Tijdens een korte workshop in de gezellige en intieme bibliotheek van
Hotel Graaf Bernstorff maakt u uw eigen telefoonsieraad. Maak samen
met Monique en Myrthe kennis met de verschillende technieken en laat
u inspireren door de Schiere, natuurlijke en blinkende materialen die
aanwezig zijn om een origineel aandenken te maken. Creatief of niet, u
zult versteld staan en trots zijn op het resultaat. Bij eerdere workshops
bleek dat de deelnemers zeer enthousiast waren over hun eigen
creaties. Komt u ook?

16. Peter & Renate Leeuwe

x De allermooiste vuurtoren', workshop
Fam. T. Verheul, Langestreek 70, westelijk van De Brakzand, max. 12
pers. v.a. 8 jaar, € 5,13.30 14.30 15.30 16.30 19.30 duur 45 minuten
De allermooiste en meest unieke vuurtoren maak je zelf.
Tijdens deze workshop ga je met behulp van Peter en Renate een replica
van de vuurtoren van Schiermonnikoog helemaal naar eigen inzicht en
smaak beplakken en versieren. Een prachtig souvenir als aandenken aan
het festival op de mooiste plek van Nederland. Steek je handen uit de
mouwen, voor jong en oud.
17. Cynthia, Jari en Jodie de Jong, Yannick Groendijk

x 'De doldwaze avonturen van koning Bobbel en zijn
koningin'
Reeweg 3, ‘Oude Pastorie’, ingang zuidelijk van Beukennootje,
max. 10 pers. 3 t/m 8 jaar, € 3,13.30 14.30 15.30 duur 20 minuten
Koning Bobbel en zijn koningin zijn geen gewone koning en koningin.
Met zijn tweetjes zijn ze vol goede bedoelingen, maar zoals altijd pakt
het soms wat anders uit dan dat ze dachten. Koning Bobbel en zijn
koningin nodigen u van harte uit om in een knusse sfeer in een echt
eilander huisje, onder het genot van iets lekkers te komen kijken,
luisteren, lachen en genieten van hun knotsgekke avonturen.
18. J.B. Bazuin

x 'Jagerslatijn'
De Brakzand in de jachtkamer, Langstreek 66, max. 20 pers.
v.a. 14 jaar, € 3,13.30 14.30 15.30 16.30 duur 30 minuten
Jan Berend neemt u, door middel van verhaal en beeld, mee door duin en
over strand, langs de west en over de kwelders. De jachtcombinatie, aangevoerd door deze authentieke eilander, beleefde in vroeger jaren menig
'wild' uurtje.
Verwarm je aan de gastvrijheid van Jan Berend en ga even met hem mee
terug in de tijd.

19. Anne Corporaal, Gerben de Jong en Akke de Jong, Berend Groendijk
(chauffeur) en Barbara Jelijs (conductrice)

x 'Guhluk sit in de kulijne dinguh!'

Bus van Arriva, op de Langestreek instappen bij bushalte Kolstein/
Postkantoor, max. 32 pers. v.a. 12 jaar, € 3,13.30 14.15 15.00 15.45 19.30 duur 20 minuten
Nel en Ton hebben vanaf de zomer op de camping gestaan om het
drukke Amsterdamse leven te ontvluchten en tot rust te komen. De
moeder van Nel had ook wat afleiding nodig na het overlijden van haar
pikkenees Harry, vandaar dat ze ook was langsgekomen op het eiland.
Dit tot ergernis van Ton, die zijn schoonmoeder het liefst onder het
eerste het beste duin had willen begraven. Eindelijk hebben ze na
maanden daadwerkelijk de rust gevonden en nu is het tijd om weer
naar huis te gaan. Tenminste… als Nel in alle hectiek wel alle spullen
heeft ingepakt…
Ga mee op reis in deze absurdistische voorstelling, vol Amsterdamse
humor en meezingers.
20. Theo de Vries

x 'Verhalen uit het verleden'

Huiskamer Mulder, Langestreek 58, max. 10 pers. v.a. 12 jaar, € 3,13.30 14.30 15.30 19.15 20.00 duur 30 minuten
Theo vertelt verhalen en anekdotes over het eiland en zijn bewoners,
deze bijvoorbeeld:
Wijlen Herman Visser was werkzaam op het gemeentehuis. Visser had
zo zijn eigen 'inburgeringscursus' bedacht en vroeg ter informatie aan
een persoon die zich op het eiland wilde vestigen: 'Kun je biljarten? Kun
je voetballen? Kun je klaverjassen?' Werd dit negatief beantwoord dan
gaf hij een negatief inburgeringadvies en raadde de mensen aan er
eerst maar eens goed over na te denken alvorens zich op
Schiermonnikoog te vestigen.
Theo zal niet alleen deze, maar zeker ook andere anekdotes de revue
laten passeren.

21. Egbert Meyers

x 'Tussen Drentsche Aa en Mississippi'

Huiskamer fam. A. Berends, Badweg 14, max. 20 pers. v.a. 16 jaar, € 3,13.30 14.30 15.30 16.30 duur 30 minuten
Tussen de Drentse Aa en de Mississippi beweegt zich een stroom van
prachtige liedjes, vertolkt door de in Grolloo geboren en getogen singer/
songwriter Egbert Meyers. Sinds 1984 schrijft hij in zijn moedertaal.
Mede door optredens in Texas en Alabama in 2004 schrijft hij ook (weer)
Engelstalig werk.
Egbert weet de juiste snaar te raken, die je kippenvel bezorgt. De rode
draad in zijn werk is zijn band met de natuur, traditie en het zoeken
naar de menselijkheid in de hectische tijden van vandaag de dag.
Optredens in Grolloo, Tennessee, Texas, Alabama, Florida en dan nu op
Schiermonnikoog…
22. Alie Homan-Visser

x 'Alie Bep's voicemail'
Woon-boerderij Pathmos, ingang Kerkelaantje, max. 15 pers.
v.a. 10 jaar, € 3,14.00 14.45 15.30 16.15 duur 20 minuten
De immer energieke Alie Homan trad al eens eerder op in het festival.
Dat heeft een vrolijke indruk gemaakt op de bezoekers. Dit jaar een blik
op grootmoeders in verschillende tijden. Toen was er af en toe een brief
en nu? Op elk willekeurig moment een sms'je…
Een 'bloemlezing' in woord en gezang over Remkje Bep van 'Pathmos' uit
vervlogen tijden, in contrast met Alie Bep van nu.
23. Enno Wiersma, Eric Leeuwe, Christa van der Wal

x 'De terugkeer van de Atlantiërs'
Huiskamer fam. S. Duin, Langestreek 2, max. 10 pers. v.a. 20 jaar, € 5,14.00 16.00 duur 45 minuten
Enno Wiersma, vaste gast op het eiland, wetenschapper en verteller
neemt ons mee op reis…
De verdronken 'stad' Westerburen op Schiermonnikoog is slechts een
klein onderdeel van het rijk waarover Plato sprak: Atlantis. De geschiedenis
van Nederland lijkt in veel opzichten op het Atlantis-epos.
Er zijn ook aanwijzingen in de Griekse mythologie die naar deze noordelijke

streken verwijzen. Zo zou de hoofdstad Basilea nabij Helgoland gelegen
hebben. Helgoland betekent eigenlijk 'heilig land' en verwijst evenals
Holland naar de oermoeder van Europa, Helle.
De gastvrijheid van Sytze en Truus Duin zal het verhaal van Enno een
warme bedding geven. Onder het genot van muziek, 'eilander vissoep' en
'crostini met zeebanket', bereid door het culinair duo Eric en Truus,
waant u zich even in een ander wereld.

x 'Mysterie onder de witte vuurtoren'

24. Martin Ridder, Monique Ridder, Sytze Duin, regie Grytha Visser

Tussen Duinoord en de watertoren,
aanvang na het avondconcert in het COS, a.l., gratis
22.15, duur 10 minuten
We hebben dit jaar ons best gedaan om u straks te laten lachen, u te
verwonderen en... versteld te doen staan over het slotakkoord. We realiseren ons dat dit erg weinig informatie is, vooral voor de nieuwsgierige
eilander. Maar elk woord dat we hier nog aan toevoegen zou afbreuk
doen aan dit spektakel, dus komt dat zien!
25. Aradin

x 'Midwinter sprookjesboom'

Langestreek, t.o. Hotel de Tjattel, a.l., gratis
13.00 – 22.00 doorlopend
Er was eens, lang, lang geleden in dit fraaie dorp een boom die eruitzag
als alle andere bomen...
Deze boom maakt alle seizoenen mee, in 't voorjaar zijn haar frisgroene
blaadjes een lust voor het oog, zomers donkergroen en weelderig en in
het najaar maakt de boom de dorpelingen blij met haar kleurenpracht
van oranje, geel tot felrood. Maar... als alle andere bomen hun bladeren
verliezen gebeurt er iets bijzonders met deze boom. In het meest duistere
etmaal van het jaar, midwinter, komen elfjes, vlinders en andere
sprookjesachtige figuren naar buiten en kleuren deze boom in pracht en
praal...

x 'Eilandklanken'

26. Foppe Schut en Rosanne van Sandwijk
Langs de straat t.o. Nieuwestreek 2, a.l., gratis
13.00 – 22.00 doorlopend
Fotograaf Foppe Schut fotografeerde in de loop der jaren op het eiland
diverse sferen. Tijdens zijn strooptochten over het hele eiland liet hij zijn
gevoel spreken. Ademloos kijken naar licht en compositie, zijn hart vol
laten stromen met deze krachten. Rosanne van Sandwijk zag deze beelden voor het eerst en haar directe reactie is hoorbaar.
Als mezzosopraan zong ze in nationale en internationale producties. Ze
won onlangs enkele prijzen bij een internationaal zangconcours. Haar
hart spreekt via haar stembanden in deze wonderschone samenzang van
beeld en geluid waarin ze improviserend reageert op dat wat ze zag.

x 'Schiermonnikoog, inspiratiebron voor vele kunstenaars'

27. Galerie Ogygia
Middenstreek 23, gratis
13.30 – 17.00 doorlopend
De prachtige natuur van Schiermonnikoog is een eindeloze inspiratiebron
voor vele kunstenaars. Galerie Ogygia exposeert het hele jaar door kunstwerken van verschillende kunstenaars in de vorm van schilderijen,
giclées, etsen, zandpixels, foto's en keramiek. Daarnaast verkoop van vele
handgemaakte artikelen die de sfeer van het eiland ademen.

x 'De weg naar Zee'

28. Stella van Acker
Middenstreek 21a, gratis
13.30 – 17.00 doorlopend
Ik zal nooit een schilderij kunnen maken dat zo mooi is als de natuur,
daar wil ik ook niet naar streven. Ik wil alleen maar vol eerbied en liefde
werken. Zo heb ik in de loop der jaren de slenk geschilderd, buiten, in alle
weersomstandigheden, in de kou, in de warmte van de zon, in regenbuien
of in de mist. Bij zonsopkomst of bij zonsondergang, de 'heilige' momenten
van de dag.
(meer informatie op de festival website).

x 'Wrakhout, de zee geeft en de zee neemt'

29. Harm Carrette
Yn de Aud' Hynjerschún, Binnendijken, Van der Molenpad 13 , gratis
13.30 – 17.00 doorlopend

'De zee geeft en de zee neemt' is een bekende uitspraak voor kust- en
eilandbewoners. Zij neemt en geeft tegelijkertijd en deponeert haar
gaven op het strand. Een rijke vloedlijn is het gevolg, voor de jutter een
belevenis.
De welkome giften van weleer zijn minder geworden door de moderne
scheepvaart. Vaak is de vloedlijn bezaaid met rotzooi als plastic, glas en
ander afval dat gedumpt wordt.
Toch blijft het spannend om na stormachtige dagen langs de vloedlijn te
struinen... en gewapend met de buit huiswaarts te keren.
Van de vondsten worden er 'bootjes' gemaakt: unieke impressies die
samengesteld worden uit alle mogelijke dingen die in de vloedlijn zijn
gevonden, met als belangrijkste basis een houten plankje. Aangevuld
met allerlei accessoires van divers materiaal krijgen ze hun fantasierijke
vormen, die symbool zijn van vrijheid, reizen en ontdekken.
Onder het synoniem van 'Wrakhout van Schiermonnikoog' laat Harm
Carrette zijn bootjes zien 'Yn de Aud' Hynjersschún'.

30. Romy Dam, Geke Abma, Christel Weingart

x 'Van Schiere kunst tot… Volksgunst'

'Atelier Romy', Langestreek 7, gratis
13.30 – 17.00 doorlopend
In het gezellige ateliertje van Romy exposeren tijdens het festival verschillende kunstenaars. Geke Abma met keramiek, Christel Weingart met
kunstwerken van vilt en Romy Dam met olieverf- en acryl-schilderijen.
Voor de liefhebbers is er een tentoonstelling van oude foto's en prenten
van het Strandhotel van toen, met medewerking van Eddy Bakker en
Dick Kool. Tevens verkoop van prachtige souvenirs uit Kenia.
'Atelier Romy', klein maar veelzijdig.

31. Jan en Dineke Mandemaker

x 'Tussen Kunst & Kitsch'

't Witte Kockhûs, Langestreek 22, gratis
13.30 – 17.00 doorlopend
Proef de smaak tussen Kunst & Kitsch.
Speciaal voor het festival hebben Jan en Dineke uit het No-Nonsens
Museum een zeldzame sculptuur naar Schiermonnikoog gehaald.
Slechts één dag is dit unieke kunstwerk te bezichtigen Het staat tentoongesteld in de beeldentuin van het 't Witte Kockhûs. En wat u qua smaakbeleving niet mag missen is de overheerlijke zelfgebakken appelbeignet van
Jan. Kortom: Proef de smaak tussen Kunst & Kitsch, het kost u niets.
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BETALING UITSLUITEND CONTANT!

Voor meer informatie en foto’s kunt u onze nieuwe website bezoeken.

www.schiermonnikoogmidwinter.nl

Dit festival is mede mogelijk gemaakt door
Stichting Marketing Activiteiten en Promotie Schiermonnikoog MAPS

Alle bedrijven en vrijwilligers anders dan de artiesten kunt u terug vinden op de website
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