Persbericht

Sneek, 24 maart 2015

Ons programma tijdens de museumweek:
Taxatiedag zaterdag 18 april
Het Fries Scheepvaart Museum opent de museumweek met een taxatiedag. Op zaterdag 18 april zijn
drie ervaren taxateurs aanwezig.
Bent u nieuwsgierig naar het verhaal achter dat schilderij of de zilveren lepel van oma, en de waarde
ervan? Meld u dan nu aan voor de taxatiedag! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of te bellen naar het museum 0515 – 41 40 57.
Op volgorde van aanmelding worden er groepen gemaakt, in tijdsblokken tussen 10.30 en 15.00 uur.
Bezoekers mogen op vertoon van een geldig entreebewijs (€ 3,00) per persoon maximaal drie
voorwerpen laten taxeren.
Watertheater – zondag 19 en 26 april
Onze eigen waterprofessor komt weer naar het museum en laat bijzondere kunsten met water zien!
Op de zondagen tijdens de museumweek zijn er voorstellingen om 13.30 en om 15.00 uur. Wie kan
het langste schuimblazen?
Instap-stadswandelingen 21, 22 en 23 april
Op deze middagen kunt u aansluiten bij een stadsgids voor een rondleiding door de historische
binnenstad van Sneek. Tijdens de wandeling brengt u ook een bezoek aan de Waterpoort en kunt u
deze ook aan de binnenkant bekijken. Vertrek is om 14.00 uur bij het Fries Scheepvaart Museum. De
stadswandeling duurt ca. 1,5 uur.
Bezoek de draaikolk en ontvang een gratis knutselpakket - woensdag 22 april
Kinderen die op woensdag 22 april de tentoonstelling ‘De Draaikolk’ bezoeken, krijgen een gratis
knutselpakket mee. Hiermee kun je je eigen draaikolk maken!
In het Fries Scheepvaart Museum is de tentoonstellingsruimte omgebouwd tot een bijzonder
waterrijk landschap. Door over een hoge dijk te klimmen, kom je op het strand. Vanaf het strand loop
je langzaam de zee in en word je meegezogen in de draaikolk. Deze draaikolk sleept je door alle
diepten van de zee, totdat je uiteindelijk op de bodem belandt. Gelukkig kun je ontsnappen uit deze
draaikolk via een geheime tunnel! (foto)
Rondleidingen voor ouderen – vrijdag 24 april
Samen op zoek naar verhalen uit ons verleden. Speciaal voor ouderen zijn er deze dag ieder uur
rondleidingen. U wordt ontvangen met een kopje koffie met iets lekkers erbij en daarna volgt er een
rondleiding door het museum. Het museum is volledig ingericht voor gasten met een beperkte
mobiliteit. Aanmelden is niet nodig, u kunt ieder uur instappen, tussen 10.00 – 15.00.
De kosten voor dit arrangement bedragen € 5,00 p.p. (inclusief entree, consumpties en rondleiding)
Mode van toen – en een fotograaf van nu - zaterdag 25 april
Op zaterdag 25 april kunnen bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum zich laten portretteren
door de Sneker fotograaf Jenny Boot in folkloristische kleding van Jan Tolsma en Laura van der
Weide. Dit kan ’s middags tussen 13.30 en16.00 uur.
‘Terug naar Toen’ door 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 Folkloristen 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. In het museum nemen Jan en Laura tijdens een doorlopende presentatie hun gehoor

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.
Fotografe Jenny Boot
Jenny Boot is een Sneker fotograaf. Zij fotografeert de mode van nu en doet dat zo goed, dat haar
foto’s worden gebruikt door prestigieuze modebladen als de Vogue. Na de verantwoorde modereis
door de tijd onder leiding van de Folkloristen, 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 schilderachtige foto
op in de specifieke stijl van fotograaf Jenny Boot. Bezoekers kunnen zich voor € 10,00 in
folkloristische kleding laten portretteren door Jenny Boot. (foto A4 formaat). Het zou fijn zijn als
jongens thuis alvast een zwarte broek aantrekken. Dat maakt het omkleden wat gemakkelijker.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
Zondag van 12.00 – 17.00 uur
Tijdens de museumweek geldt een speciale entreeprijs van € 3,00 per persoon.
Meer informatie over het programma: http://friesscheepvaartmuseum.nl/
Ons gouden pronkstuk (foto):
Tegeltableau met voorstelling van een kofschip
Dit tegeltableau werd rond 1800 vervaardigd door Evert Hansen Koetsier (Harlingen). Tegeltableaus
zijn typisch Fries. Het kofschip is illustratief voor waar de Friese zeevaart om draaide: de kustvaart
naar het Oostzeegebied en naar zuidelijke landen als Frankrijk en Spanje. Wat in de 17de en 18de
eeuw de VOC was voor het gewest Holland, was de kustvaart voor het gewest Friesland. Het Fries
Scheepvaart Museum is een verhalenmuseum. Het echte goud is dit verhaal, dat door het
tegeltableau zo mooi wordt verteld.
Vriendelijke groet,
Grytsje Feitsma
Fries Scheepvaart Museum
T. 0515 – 41 40 57

