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een bijzondere

filmavond
in de buik van het schip
waar?

en Het Schip De Lading (HSDL) bij
elkaar aan. Op dit moment ligt het schip van papier
maché ter reparatie op het terrein van Kielstra/PAX,
industrieterrein West Leeuwarden. Op deze rustige plek
aan het water organiseren we een bijzondere filmavond.
In het verwarmde ruim van het schip verzorgen we
een ca. anderhalf uur durend programma met korte
films met als rode lijn, de fascinatie voor ‘het ruime
sop’. Van ontdekkingsreizen en mislukte
expedities tot gebronste surfers die enorme
golven trotseren. Over de schoonheid en
gevaren van het water. Over de duistere
kanten van Jacques Cousteau tot een
filmende reuzenschildpad.
Het wordt een avontuurlijke mix van
genres. Kunstvideo’s, YouTubefilmpjes,
arthousefilm, tv serie’s, reclamespots, het
komt allemaal voorbij. Dit alles natuurlijk
voorzien van een toelichting door Wim Bosch
en Marten Winters.

,
Over t We verzorgen ook het vervoer. Per

water

praam maken we een mooi tochtje door
de grachten van de binnenstad en over de Zwette. We
meren aan bij de werf waar het schip ligt. Natuurlijk
staat hier de scheepskachel volop te branden en zorgen
we voor een drankje na de voorstelling. Je wordt ook
per praam weer terug gebracht naar de stad.

prijs + reserveren

Je betaald € 10,- dit is inclusief een ticket
voor de overtocht en een drankje in de
werfbar. Af te rekenen bij het aan boord
gaan van de praam.
Reserveren is noodzakelijk gezien de
beperkte ruimte en omdat het evenement
alleen met de pramen
toegangelijk is. Stuur een
email met je naam, of je
naar voorstelling 1 of 2 wilt en
het aantal personen naar rgb@vhdg.nl

Je kiest uit één van deze voorstellingen
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18:45
Verzamelen bij de steiger op de Nieuwestad
(tegenover Boekhandel van der Velde
19:00
vertrek praam naar de werf
22:20
ben je weer terug bij de opstapplaats
in de stad.
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20:15
Verzamelen bij de steiger op de Nieuwestad
(tegenover Boekhandel van der Velde
20:30
vertrek praam naar de werf
23:50
ben je weer terug bij de opstapplaats
in de stad.

vragen en reserveringen mail rgb@vhdg.nl

of sms/bel naar 06-28861998
nrjarchitectuur

ontwerp: www.buroklei.nl

Wat en Op vrijdag 30 maart meren RGBfilm

