Persbericht

Sneek, 14 oktober 2015

Beleef Kerst in het Fries Scheepvaart Museum
Van 1 november 2015 tot en met 3 januari 2016 zijn de stijlkamers in het Fries Scheepvaart Museum
in kerstsfeer ingericht. De Dotters, een studiegroep van Groei en Bloei, zorgen voor een rijke
decoratie van de Oppedijkkamer, de Zilverzaal, de Biedermeijerkamer, de Tegelkamer en het
trappenhuis.
Bezoekers kunnen het museum bekijken en genieten van de sfeer, de prachtige versieringen en de
bloemsierkunst, maar er zijn dan ook allerlei demonstraties, lezingen en workshops.
Damast uit de kast - lezing door Netty Weenink-van Oort
Donderdag 5 november 14.00 uur
Donderdag 10 december 14.00 uur
De herkomst van het linnendamast levert een boeiend verhaal op, evenals de geschiedenis van de
linnenwevers door de eeuwen heen. Een en ander is temeer boeiend wanneer je als weefster de
techniek van weven en damastweven kent.
Op 5 november en op 10 december houdt Netty Weenink-van Oort een lezing over tafelgoed door de
eeuwen heen. Tijdens haar zoektocht naar oud tafelgoed kwam ze interessante personen,
exemplaren en verhalen tegen. Netty Weenink: ”Voor mij is het een genoegen een lezing te houden
en te laten horen, zien en voelen wat oud damast is. Ik zal stukken uit mijn verzameling tonen van
historisch en artistiek damast en van tafellinnen.”
Wie oude of interessante tafellakens of servetten in de kast heeft liggen, kan ze meenemen.
Netty Weenink vertelt dan over de ouderdom en herkomst.
Kerstversieringen van vroeger – Meike Nienhuis
Donderdag 12 november 14.00 uur
Donderdag 19 november 14.00 uur
Op 12 en 19 november vertelt Meike Nienhuis van Antiek en Curiosa It Poartehûs uit Grou over de
geschiedenis van kerstversiering. Al meer dan 30 jaar is ze enthousiast verzamelaar. Ze vertelt haar
verhaal aan de hand van meegebrachte voorwerpen, alsook de versierde boom in de
Ypecolsgakamer in het museum, waarin haar eigen collectie hangt te pronken. Van de puur natuur
walnoot in het midden van de 19e eeuw, tot de glazen kerstmannetjes en vogeltjes uit de jaren vijftig
van de 20e eeuw. En hoe vierden ze kerst aan boord? Wat is de betekenis van de kerstboom?
Wie zelf nog zelf nog sierselen van (betover)grootmoeder heeft, of door grootvader zelfgemaakte
exemplaren, kan ze meenemen en gratis laten beoordelen.
Minimarkt– Kersthapjes van Friese streekproducten
Zaterdag 14 november 16.00 – 20.00 uur
Op zaterdag 14 november organiseert De Stempelpost (streekproductenwinkel in Sneek) een
minimarkt in de gehoorzaal van het museum. Op deze markt kunnen bezoekers inspiratie opdoen
voor het maken van overheerlijk kersthapjes. Wat te denken van bijvoorbeeld Friese droge worst
met een mouse van cranberry. Of Friese haring truffel?
Gastheren Niels en Johan Hoekstra (chefkok restaurant Sluiszicht Workum) presenteren en maken
ter plekke een aantal streek gebonden hapjes. Die uiteraard geproefd kunnen worden.
De ingrediënten die worden gebruikt, worden geleverd door diverse streekproducenten, die op de
minimarkt staan. Wie thuis aan de slag wil met het maken van de gedemonstreerde lekkernijen, kan
op deze markt z’n slag slaan.
De essentie van smaak – Wijnproeverij door Dick Visser van The Wineclub
Vrijdag 27 november 16.00 uur

Wat bepaalt de smaak in wijn? Waarom passen wijnen en gerechten wel of niet bij elkaar? Hoe kun
je eenvoudiger keuzes maken in wijn bij spijs en hoe is de opbouw van een menu?
Op dit soort vragen geeft Dick Visser van The Wineclub in Sneek antwoord tijdens een wijnproeverij
in ongedwongen sfeer, op 27 november.
Bezoekers zijn deelnemers, want de wijnen kunnen worden geproefd en ervaren. Uiteraard door zelf
te proeven en te ervaren!
Kerstrondleidingen voor groepen
Voor groepen zijn er in november en december speciale rondleidingen in de stijlkamers.
Deelnemers worden gastvrij ontvangen met koffie waarbij iets lekkers wordt geserveerd. Vervolgens
worden ze rondgeleid in de stijlkamers. Deze zijn geheel in kerstsfeer ingericht en aangekleed met
prachtige bloemsierkunst en feestelijk gedekte tafels.
De rondleider vertelt over de damastkleden op de tafels, het zilverwerk en het servies. Ook aan de
kerstviering aan boord van schepen wordt aandacht besteed.

Kosten en deelname
Bezoek aan het museum: entree: € 6,00 per persoon, inclusief een gratis kopje koffie.
Opgeven is niet nodig.
Lezingen: de kosten voor de lezingen bedragen € 7,50 p.p.
Voor museumjaarkaarthouders en leden € 3,50 p.p.
Inclusief een kopje koffie/thee.
Minimarkt: de kosten voor de Minimarkt - Kersthapjes van Friese streekproducten bedragen € 8,50
p.p.
Museumjaarkaarthouders en leden € 6,00.
Inclusief hapjes en een drankje.
Wijnproeverij: de kosten voor deelname aan de wijnproeverij bedragen € 18,00 p.p.
Voor museumjaarkaarthouders en leden € 15,00.
Maximaal aantal deelnemers is 25 personen. Vol is vol!
Kerstrondleidingen uitsluitend voor groepen vanaf 8 personen, na reservering.
Kosten: € 11,00 per persoon (entrée, rondleiding, 2 koffie/thee met iets lekkers)
Opgave voor lezingen, minimarkt, wijnproeverij en kerstrondleiding telefonisch: 0515 – 414 057 of
via email: boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl

