Persbericht

Sneek, 6 april 2016

Taxatiedag, Rondvaart en Instaprondleidingen Fries Scheepvaart Museum
In het kader van de Nationale Museumweek zijn er in en rond het Fries Scheepvaart Museum in
Sneek verschillende activiteiten op zaterdag 23 en zondag 24 april.

Taxatiedag
Op zaterdag 23 april is kunnen bezitters van voorwerpen waarover ze iets willen weten, die van
10.30 tot 15.00 uur laten keuren en taxeren in het museum. Deze activiteit wordt georganiseerd in
samenwerking met Machiel Dijkstra van Veilinghuis Ald Fryslân, zilverdeskundige Jan Schipper, en
Klaas Regts (Franeker tegels).
Wie iets wil laten taxeren, moet zich wel - van tevoren - opgeven.
Aanmelden: boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of 0515 – 41 40 57.
Op volgorde van aanmelding wordt er een indeling in groepen gemaakt. De eerste groep is om 10.30
uur aan de beurt, de laatste om 15.00 uur.
In het kader van de Museumweek bedraagt de entree op deze dag € 3,00 per persoon.
Rondje Sneek met het beurtschip Ald Fryslân
Voor het museum ligt op 23 april het beurtschip Ald Fryslân afgemeerd. Wie Sneek eens op een heel
andere manier, vanaf de stadsgrachten, wil bekijken, moet vooral een tochtje met dit schip maken.
Het historische beurtscheepje dateert van ongeveer 1920 en is 12 meter lang.
Vertrek: vanaf 10.00 uur, ieder heel uur vanaf het Kleinzand.
Duur rondvaart: ca. drie kwartier.
Maximaal aantal opvarenden: 12 personen. Vol is vol.
Meevaren op vertoon van een entreebewijs van het Fries Scheepvaart Museum. Entree museum €
3,00 per persoon. De rondvaart is gratis en wordt gesponsord door het Veilinghuis Ald Fryslân.
Instaprondleidingen
Op zondag 24 april kunnen bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum tussen 13.30 en 16.00 uur
u ieder half uur instappen bij een rondleiding door het museum.
Het thema van de Nationale Museumweek is Ons echte goud. Het echte goud van het Fries
Scheepvaart Museum zijn de verhalen die verbonden zijn met de voorwerpen in het museum. Die
verhalen worden levendig en beeldend verteld door de rondleiders.
De entree bedraagt € 3,00 per persoon.
Na afloop is er een kopje koffie in het museumcafé!

