Persbericht

Sneek, 8 april 2015

Folkloristisch kledingfestijn in Fries Scheepvaart Museum
Op zaterdag 25 april kunnen bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum een voorstelling
bijwonen van Folklore Fryslân, die nachtgoed en ondergoed van vroeger laten zien en showen. Ook
kunnen ze zich laten portretteren door de Sneker fotograaf Jenny Boot in die ouderwetse kleding.
Dit kan ’s middags, van 13.30-16.00 uur.
Folklore Fryslân
Jan Tolsma en Laura van der Weide hebben een grote kostuumcollectie. Zij weten precies wat
mensen droegen door de eeuwen heen en hebben in hun collectie daar ook voorbeelden van. Onder
de naam Folklore Fryslân tonen zij die kleding in hun programma “Terug naar toen”. Vaak is alleen de
kleding van de elite bewaard, maar Jan en Laura laten ook kleren zien van mensen die het minder
breed hadden. Tijdens een doorlopende presentatie neemt Folklore Fryslân de bezoekers mee op
een kledingreis door de tijd. In het programma 'Terug naar Toen' wordt alles verteld over antiek
ondergoed en nachtmode. Van de frijskiter tot de string en alles wat daar tussen zit. Het publiek
krijgt de meeste kledingstukken in handen om te bekijken. Het geheel wordt ondersteund door de
muzikale klanken van een accordeonist en ook wordt er gezongen en zelfs gedanst.
Jenny Boot
Jenny Boot is een Sneker fotograaf. Zij fotografeert schilderachtige kunst in een oud jasje. Haar foto’s
zijn gebruikt door prestigieuze modebladen als de Vogue en ze exposeerde in onder andere New
York en Parijs. Jenny Boot heeft een heel eigen stijl, waardoor haar foto’s een onderhuidse spanning
krijgen. Tijdens de verantwoorde modereis door de tijd onder leiding van Folklore Fryslân, husselt
Jenny Boot de boel weer door elkaar. Bezoekers kunnen zich door haar laten fotograferen in een
deftige stijlkamer uit 1780, maar in kleding van een eeuw later, die door armelui werden gedragen.
Dat levert een spannende foto op in de specifieke stijl van fotograaf Jenny Boot.
Kosten
Bezoekers kunnen zich voor € 15,00 in folkloristische kleding laten portretteren door Jenny Boot
(prijs inclusief fotoprint A4 formaat). In het kader van de museumweek geldt een gehalveerd tarief
voor de entree van het museum, namelijk € 3,00 per persoon.
Ook kinderen kunnen op de foto. Het zou fijn zijn als jongens thuis alvast een zwarte broek
aantrekken. Dat maakt het omkleden wat gemakkelijker.
Informatie
Mode van toen met een fotograaf van nu is een actie die tot stand kwam door samenwerking van de
Facebookpagina Sneek, su het ut weest, Folklore Fryslân, Jenny Boot en het Fries Scheepvaart
Museum.
www.folklorefryslan.nl
www.jennyboot.nl
www.friesscheepvaartmuseum

