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Tiende Midwinterfestival
Beste Midwintervrienden,
Vol trots bieden wij u dit programmaboekje aan van alweer de tiende
editie van het Midwinterfestival. Een jubileum, een feestjaar!
Zoals u het van ons gewend bent, komen ze allemaal voorbij: vertellers,
muzikanten, acteurs en actrices, films, culinaire verrassingen, workshops
voor jong en oud, het snertconcert en een schitterend avondconcert. Net
als de spannende opening, met het antwoord op dé vraag: wie is dit jaar
de Midwinterkoning(in)? En uiteraard sluiten we de dag gezamenlijk af
tijdens de slotact.
Gedurende de hele middag staat het Willemshof garant voor fijne
ontmoetingen, voorzien van een heerlijke high tea waar eilanders en
gasten samen kunnen proosten. Deze ontmoetingsplaats is ditmaal
aangekleed als Juttersdorp, vol verhalen en kijkdozen om in te verdrinken.
Onder de noemer ‘Kom op Verhaal’ heeft een groep enthousiaste eilanders
het afgelopen jaar meerdere culturele evenementen op Schiermonnikoog
georganiseerd, als antwoord op culturele hoofdstad Leeuwarden/Friesland.
Tijdens het Midwinterfestival sluiten we dit culturele jaar af. Grijp dus heel
graag uw kans om nog één keer op verhaal te komen in 2018…
Wij kijken ernaar uit om iedereen te treffen op zaterdag de 29e, startend
om 13.00 uur bij het Beukennootje. Laten we er met elkaar weer een
fantastische en onvergetelijke dag van maken!
Warme groet,
het Midwinterteam

Alvast in de stemming komen? Bekijk alle foto’s van voorgaande jaren op
www.schiermonnikoogmidwinter.nl en volg ons ook op Facebo0k.

1.

Diverse muzikanten
Reeweg, ter hoogte van het Beukennootje, gratis, a.l.
— start 13.05, duur 20 minuten

‘Fiets ‘m erin’
De opening van het festival
Welkom bij de spectaculaire aftrap van de tiende editie van het
Midwinterfestival. Welkom bij ‘Fiets ‘m erin’! Al swingend openen wij het
festival. Met dit jaar een festivalkoning of weer een -koningin? Komt allen!

2.

Atze Postma, Cynthia de Jong, Henk Boersma, Marten Ridder & Wilma Blok
Ramen van het Witte Huis, Nieuwestreek 5, gratis, a.l.
— Doorlopend van 13.30-17.00, duur 20 minuten

‘De kikker en de prinses’
Een etalagesprookje
Gelooft u niet in sprookjes? Dat je niet kunt veranderen in een kikker? Geloof
het of niet, maar in de oude burgemeesterskamer in het gemeentehuis gebeurt
het gewoon. Een verhaal over een verdrietige prinses die een pratende kikker
iets belooft. En beloofd is beloofd!

3.

Jan Visser & Richard Vlasma
KNRM-gebouw, Reeweg 21, max. 15 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 30 minuten

‘De vergane vissersvloot van Paesens-Moddergat’
Eilander Jan Visser neemt ons mee terug naar de grote scheepsramp boven
Schiermonnikoog, in 1884. In een ondenkbaar zware storm verging vrijwel de
voltallige bemanning van de vissersvloot van Paesens-Moddergat, waaronder
Jan’s overgrootvader. Slechts één van de opvarenden kon als drenkeling door
de eilanders van Schiermonnikoog gered worden. (Wie trouwens Richard
Vlasma kent, weet dat dit verhaal ongeacht de tragedie smakelijk zal zijn.)

4.

Brenda Hauer & Erwin Zantinga
Achterdeur van het Koningshuis, Nieuwestreek 1, max. 25 pers. € 4,50, 4 – 80 jr.
— 14.00, 15.15 en 16.30, duur 30 minuten

‘Als een paal boven water’
Wie zijn ze eigenlijk, die palen, pijlers, oriëntatiepunten op het eeuwige
strand? De stille getuigen van de tijd. In het huis van de Meester brengen
moeder en zoon een ode aan de ‘trouwe wachters’. Opdat we ze niet
vergeten.

5.

Mannen van de Horsman & de KNRM
Oude Reddingsbootschuur/Brandweergarage, Noorderstreek 40, max. 25 pers.
€ 4,50, a.l.
— 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 en 16.00, duur 25 minuten

‘Mannen van de Zee’
Ze zijn er nog, onze helden. Onze redders van toen en nu vertellen over hun
vele belevenissen en heldhaftige avonturen op zee. Met de reddingsboten
als decor, op het vertrekpunt van iedere reddingsactie van weleer.

6.

Linda Tiesma, Fiona Kelatow & Nine Korthuis
Schuur Natuurmonumenten, Knuppeldam 4, max. 30 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 30 minuten

‘Vreemde vogels’
Een ode aan de huismus, het lelijke eendje en de paradijsvogel. Een
voorstelling over de verschrikker, de spotter, de trekker en de nestelaar.
Voor de derde keer vliegen Linda, Fiona en Nine uit naar het eiland en
brengen ditmaal hun lofzang over de vreemde vogel.

7.

Irma de Bruijn, Johanette Konig & Paula Smink, regisseur Hanz Rutten
Huize Lemmers, Middenstreek 35, max. 8 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, duur 20 minuten

‘De zusjes Stip’
Sonja, Sandra en Saskia zijn de zusjes Stip. Ze wonen samen in het ouderlijk
huis aan de Middenstreek en hebben een uitgestippeld leven. Het is er
veilig, warm en heel voorspelbaar. In hun thuisbedrijf naaien ze slingers voor
andermans feestjes. Eigen verlangens en dromen beleven ze in stilte, immers
niets zal de zussenband kunnen verbreken. Of toch?! Bleef deze vrolijke en
schurende voorstelling over vasthouden en loslaten in de huiskamer van een
klein eilander huisje uit 1760.

8.

Regie Thom Verheul, camera Wouter Verheul, montage Jelmer Douma & muziek
Sytze Pruiksma
Filmhuis Dorpshuis, Torenstreek 18a, max. 180 pers. € 7,00, a.l.
— 15.30, duur 60 minuten

‘Stille Kracht’
Documentaire over mantelzorg op Schiermonnikoog
Oudere eilanders willen vaak tot het einde der dagen op Schiermonnikoog blijven.
Voor de meesten is de gang naar een verpleeghuis op de wal een nachtmerrie.
Een klein leger van stille krachten ondersteunt hen als mantelzorger of vrijwilliger:
onbaatzuchtig en tamelijk onzichtbaar. In het kader van ‘Kom op Verhaal’ maakte
Thom Verheul dit intieme portret van ouderen die nóg ouderen helpen.

9.

Voordeur van het Koningshuis, Nieuwestreek 1, max. 15 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.45 en 16.00, duur 30 minuten

‘Eerste Midwinterfestival door de ogen van Dick Kool’
In 2005 vond het allereerste Midwinterfestival plaats. Direct een heel bijzondere,
de wereld was die dag helemaal wit. Sprookjesachtig door Dick Kool gefilmd. Lina
ontvangt u graag in het Koningshuis en vertoont deze unieke film van haar Dick.

10.

Bart Pastoor, Carla Visser, Christy Hagen, Laura van der Zee, Marjolijn Abma &
Myrte van Bon
Ontmoetingsplaats, Willemshof, op=op, vrijwillige bijdrage, a.l.
– 13.30 - 17.00, doorlopend

‘Een snufje hartigheid en 50 gram bakplezier’
Hét recept voor een heerlijke High Tea met hartigheden bij de Midwinter
ontmoetingsplaats. Welke eilander kookt of bakt de sterren van de hemel?
English tea, knapperend houtvuur en gezelligheid. Kom proeven en genieten!

11.

Ontmoetingsplaats, Willemshof, a.l.
— 13.30 - 17.00, doorlopend

‘Kom op verhaal in het Juttersdorp’
Lees, luister, kijk, proef, bewonder en verwonder. Met een heuse tattooshop, meet the twins… Laat u meevoeren in het Juttersdorp en kom nog
één keer op verhaal in 2018.

12.

Diverse eilanders
Ontmoetingsplaats, Willemshof, onbeperkt aantal pers. € 1,00, a.l.
— 13.30 - 17.00, doorlopend

‘Luister & kijk(inde)doos’
Iedereen kan zich verwonderen door een kijkje te nemen in de kijkdozen.
Nog leuker is het om het tafereel te zien én te horen. Met een entreekaartje
krijgt u de ‘inhoud’ van diverse dozen digitaal op uw telefoon. Luister en
verdrink in het tafereel.

13.

Jeanine de Boer, Eelke, Dewie, Yinthe en Imke van der Heide, Mirjam Smit & Truus van Duin
Willemshof, max. 6 pers. € 19,00, vanaf 18 jr.
— 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, duur 80 minuten

‘Tour d’Amuse’
Schiermonnikoog is autoluw en toch zijn er bijzondere vervoermiddelen op
het eiland te vinden… Tijdens deze Tour d’Amuse laten oude(re) en jonge koks
hun gasten genieten van hetgeen uit de zee en van het land komt. In elk van
de ‘foodtrucks’ wordt een amuse-gang geserveerd, waarbij Eelke van der
Heide van ‘Wijn op ’t Oog’ voor een bijpassende wijn zorgt. Uw gastheren en
gastdames leggen u in de watten! (Het menu is een verrassing, staat vast en
bevat bepaalde allergenen.)

14.

Kunstgroep SJain
Vijf SJain-locaties, startpunt galerie Ogygia, Nieuwestreek 7, max. 130 pers. € 7,00, a.l.
— 13.30u - 17.00, doorlopend

‘Hapklare kunst’
Onder leiding van Aleida Blom hebben de leden van kunstgroep SJain
kleine bordjes van klei gemaakt. Deze bordjes zijn geglazuurd, gebakken
en allemaal verschillend van vorm, formaat en opdruk. Op vertoon van uw
kaartje kunt u bij galerie Ogygia een bordje ophalen. Hierop krijgt u bij de vijf
SJain-locaties een klein, smaakvol hapje geserveerd, terwijl u kunt genieten
van de tentoongestelde kunst. De SJain-locaties staan achter in het boekje
vermeld.

15.

Djurre de Haan
Huize Ruddijs, Paaslandweg 8, max. 20 pers. € 4,50, v.a. 12 jr.
— 14.00, 15.00 en 16.00, duur 30 minuten

‘AWKWARD i IN DE HUISKAMER’
Bekend van onder andere ‘De Wereld Draait Door’ speelt Djurre de Haan
- alias AWKWARD i - speelse contrasten tussen donker en licht, gevatte
levensobservaties en lichte melancholiek. Begin dit jaar kwam zijn derde
album uit, waarin de grenzen tussen pop, blues, folk en indie vervagen. Op zijn
favoriete eiland, waar zijn ouders vanouds een zomerhuis hebben, brengt deze
popmuzikant zijn mooiste liedjes ten gehore in ‘de Oude Melkfabriek’.

16.

Gjalt de Jong, Ietsje Meems, Kees Hofstra en Douwe Dijkstra
KunstFaam, Badweg 5, max. 40 pers. € 4,50, a.l.
— 14.00, 15.00 en 16.00, duur 25 minuten

‘Gaeld’r ’
Het kwartet van Gaeld’r staat bekend om zijn sfeervolle Ierse, Keltische en Schotse
muziek. Muzikant en zanger Gjalt de Jong is tevens verhalenverteller, toneelspeler
en skûtsjeverslaggever. Hij wordt met zang en viool vergezeld door Ietsje Meems,
plus Kees Hofstra op gitaar en Douwe Dijkstra op z’n contrabas.

17.

Zang Irma Dam, gitaar Wim Rebergen, piano en backings Jan Hendrik Niemeyer, cajon
Marcel Broekman
Huize Dam, Badweg 7, max. 30 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 25 minuten

‘Thuiskomen’
Bekend als Irma Dee schrijft en arrangeert zangeres Irma Dam sinds 1999 muziek
waarin pop, rock en andere invloeden elkaar vinden. Ze trad op in binnen- en
buitenland, vaak samen met gitarist Wim Rebergen. In haar muziek spelen wezenlijke
vragen over het leven en de dood een belangrijke rol. Irma Dee neemt ook tijdens het
Midwinter haar publiek graag mee op een reis door het leven.
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18.

Daphnie Misker
Huize Schut, Nieuwestreek 2, max. 20 pers. € 4,50, a.l.
– 13.30, 14.15 en 15.00, duur 35 minuten

‘Op muzikale reis’
Leun achterover en geniet van de mooiste luisterliedjes. Zangeres en
zangcoach Daphnie Misker neemt haar gasten mee op reis langs de
prachtigste muziek van toen en nu. Met Engelstalige songs, maar ook liedjes
uit eigen land, van onder andere Shaffy en Trijntje Oosterhuis.

19.

Anne Corporaal
Huize Smid, Langestreek 88, max. 15 pers. € 4,50, a.l.
— 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 en 15.30, duur 30 minuten

‘LIEDIES’
Anne Corporaal zingt veilig en liefdevol alleen, intieme LIEDIES achter haar eigen
piano. In ‘Mijn Noordzee’ zingt ze open over haar kindertijd op Schiermonnikoog,
ze brengt de nieuwste klappers en meezingers ‘Manipula-la-latief’ en ‘Na-nanarcist’ en bezingt in ‘Aandacht’ op een positieve manier haar allergie voor
mensen die aandacht vragen. Of ze van haar kruk af komt? Ze wil niets liever dan
in een rode jurk met luipaardprint van de keukentrap flaneren…

20.

Sandra Coelers & Herman Coenen
Huize Barnhoorn, Voorstreek 36, max. 20 pers. € 4,50, a.l.
— 13.45, 14.30 en 15.15, duur 30 minuten

‘Over de oceaan, zee, rivier en meer’
Water. We drinken het, wassen, verwarmen en verkoelen ons ermee. En het
biedt ons allerlei verblijfplaatsen, ruimtes om te reizen. Altijd in beweging,
soms bedreigend maar vooral ook magisch en betoverend. Sandra en Herman
nemen hun gevolg met zang, poëzie en instrumentaal spel op gitaar en
concertina mee op rondreis langs vele waterlandschappen. Verstild, lyrisch,
een ode aan de schoonheid en de kracht van het water.

21.

Shantykoor ‘Gin See to Heich’
Teensmazaal hotel Van der Werff, ingang Middenstreekkant, max. 30 pers.
€ 4,50, a.l.
— 13.30, 14.30 en 15.30, duur 45 minuten

‘Zing shanties met de Shanty´s!’
Altijd al een Shanty willen zijn? Dit is uw kans! Leer écht meezingen en
inhaken met onze mannen van Shantykoor ‘Gin See to Heich’. Na deze
workshop voelt u zich een... doet u als een... en zingt u als een echte Shanty.
(voor mannen én vrouwen!)
Om te bewijzen dat u een echte Shanty-zanger bent geworden, geeft het
gehele Shanty-koor samen met u en alle andere gastzangers een minioptreden om 16.45 uur in het Beukennootje.

22.

Lenneke Westera
Herberg Rijsbergen, Knuppeldam 2, max. 14 pers. € 7,00, v.a. 10 jr.
— 14.00 en 15.15, duur 50 minuten

‘Writer’s shock!’
Schrik van je eigen schrijftalent! In deze schrijfworkshop is de vraag niet:
hoe schrijf ik een verhaal? Maar: schrijf ik een verhaal? Het antwoord is: ja!
Mits je lef hebt. Lef om te beginnen ook al weet je niet waar het eindigt (en óf
het wel eindigt). Lef om ongecensureerd te associëren. Lef om voorgebakken
maatstaven voor een ‘goed’ verhaal aan de kant te gooien. Lef om
onbegrijpelijke ingevingen te volgen. Lef om zonder krakende hersens je pen
over het papier te laten glijden. Lef om buiten de lijntjes te gaan, zelfs als er
geen lijntjes zijn. Lef om jezelf een talent te noemen. Wie durft?

23.

Daphnie Misker & Dieuwke Popma
Huize Schut, Nieuwestreek 2, max. 25 pers. € 4,50, 6 – 12 jr.
— 16.00, duur 45 minuten, inclusief mini-optreden

‘Zing’
Kom lekker meezingen en swingen tijdens deze zangworkshop van een heuse
zangcoach! We gaan de leukste liedjes zingen terwijl je ook nog wat leert over
je stem. En natúúrlijk sluiten we af met een heus optreden voor je hele familie
en iedereen die jij maar leuk vindt! (dus: om 16.35 uur een mini-optreden)

24.

Annemarie Wijnberg & Lytje Willem’s Bryan en Margriet
Ontmoetingsplaats, Willemshof, max. 6 pers. € 7,00. 6 – 12 jr.
— 13.30, 14.10, 14.50, 15.30 en 16.10, duur 30 minuten

‘Gloeiende zeeprinsessen en zeebonken in het donker’
Jij denkt dat je niks kunt zien als de lichten uitgaan en het pikkedonker is?
Kom ‘glow in the dark’-schilderen en laat je kunstwerk gloeien. Schortjes voor,
kwasten in de aanslag en schilderen maar! Je slaapkamer zal geweldig ‘shinen’
met jouw zelfgemaakte kunstwerk…

25.

Jeanet Stratingh, Frank Tauran & Marc Korfage
Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 125 pers. € 14,00, a.l.
– 18.00, duur 60 minuten

‘Il Barista Cantante serveert’
Het Snertconcert
Il Barista Cantante bekt zoveel lekkerder dan de zingende koffieboer, nietwaar?
‘s Zomers serveert hij koffie op de steiger. Zeer vereerd serveert ‘ie tijdens
het Snertconcert Gronings- en Nederlandstalige luisterliedjes, bekende en
minder bekende melodieën. Inclusief een verrassende gastartiest. Meezingen,
neuriën, deinen en zelfs dansen is toegestaan! Onder begeleiding van Jeanet
Stratingh achter de vleugel en Frank Tauran op gitaar en zang zingt Marc
Korfage zijn gasten de avond in.

26.

David de Boer, muzikale begeleiding Addy Scheele & techniek Jelle de Jong
Dorpshuis, Torenstreek 18a, max. 180 pers. € 7,00, v.a. 12 jr.
– 19.30, duur 45 minuten

‘Solo cabaretprogramma met bizarre eilander verhalen’
David de Boer is geen onbekende op de eilander podia. Ook tijdens
het laatste Midwinterfestival stond David in het Dorpshuis. Daarnaast
had hij de afgelopen twee zomerseizoenen succes met zijn solo
cabaretprogramma’s ‘David’ en ‘Fraimd Schyt’. Ditmaal brengt David een
programma met bizarre eilander verhalen.

27.

Pianist Caspar Vos, violisten Koen Stapert & Wim Ruitenbeek
Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 220 pers. € 9,50, v.a. 12 jr.
– 21.00, duur 60 minuten

‘Trio d’Encore’
Caspar Vos maakte al kennis met Schiermonnikoog tijdens het afgelopen
Kamermuziekfestival. Samen met Koen en Wim reist hij af naar het
Midwinterfestival om hun passie voor muziek met het publiek te delen.
Trio d’Encore creëert een onderscheidend en gepassioneerd samenspel
van toegankelijke muziek, met uiteraard de bij velen geliefde encores
(toegiften). Gecombineerd met hun persoonlijke verhalen bieden de jonge
vrienden een unieke en frisse concertbeleving.

28.

Diverse artiesten
Verzamelen op grasveld Langestreek tussen COS/De4dames, gratis, a.l.
– 22.15, aanvang na avondconcert, duur 30 minuten

‘Theatrale glimp’
De slotact van het festival
Voor een laatste keer deze dag op pad langs de magische midwinterwereld
op Schiermonnikoog. Nog een paar verhaaltjes misschien, een glimp van
de koning(in), een theatrale wending en daarna? Gaat het boek van het
Midwinterfestival 2018 dicht en eindigt zo ook het culturele jaar ‘Kom op
Verhaal’.

Galerieën
Uiteraard zijn de plaatselijke galerieën zoals gebruikelijk geopend
tijdens het festival. De SJain-locaties zijn onderdeel van act 14, maar
zijn ook vrij toegankelijk te bezoeken.

Sjain: Pottenbakkerij Hjirre, Middenstreek 27 - 13.30 – 17.00
Aleida Blom maakt ter plekke objecten van keramiek, waarbij zij zich laat
inspireren door het eiland. Haar pottenbakkerij toont monniken, eilander
huisjes en natuur gerelateerd keramiek.

SJain: Atelier Schier, Langestreek 100 - 13.30 – 17.00
Garda Meerdink opent de deuren van haar woning, waar u kunt genieten van een klein
overzicht aan kunst uit het ‘Zeekunstfestival’ dat in september van dit jaar heeft
plaatsgevonden.

SJain: Atelier Romy, Langestreek 7 - 13.30 – 17.00
Fotografe Romy Dam stelt prachtige foto’s van Schiermonnikoog tentoon in haar
atelier aan huis, waar u haar ook aan het werk ziet tijdens het schilderen van een
landschap of stilleven.

SJain: KunstFaam, Badweg 5 - 13.30 – 17.00
In KunstFaam toont Klasiena Soepboer eigen werk, waaronder sculpturen van
keramiek, plus de schilderijen van Rob van de Wiel. Beide kunstenaars werken
met natuurlijke materialen.

SJain: Galerie Ogygia, Nieuwestreek 7 - 13.30 – 17.00
Verschillende kunstenaars laten Schiermonnikoog als hun inspiratiebron
zien, middels schilderijen, keramiek, glaswerk en foto’s. Ook biedt Ogygia
ambachtelijk koopwaar, sieraden en kunstkaarten.

Galerie Stella van Acker, Middenstreek 21a - 14.00 – 17.00
In haar kleine galerie stelt Stella van Acker speciaal voor het Midwinterfestival
een verrassende expositie samen.

Wrakhout, Yn de Aude Hynderschun, Van der Molenpad 13
- 13.30 – 17.00
Harm Carrette struint bijna dagelijks over het strand naar uniek jutwaar. Van zijn
vondsten maakt hij fantasierijke bootjes, die symbool staan voor vrijheid, reizen
en ontdekken.
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Vrienden!
Dit festival wordt wederom mogelijk gemaakt dankzij vele vrienden,
artiesten, vrijwilligers en ondernemers. Grote dank gaat uit naar Wagenborg
Passagiersdiensten voor de sponsoring van het festival.
Colofon:
Esther Hagen (redactie)
Kiwico (opmaak)

Kaartverkoop
- Vrijdag 28 december: 08.30 tot 13.00 en 14.00 tot 17.00 uur
- Zaterdag 29 december: 10.00 tot 12.00 uur (voorafgaand aan het festival)
De kaartverkoop vindt plaats in het Bezoekerscentrum, Torenstreek 20. Betaling is
uitsluitend contant. Het is helaas niet mogelijk in de voorverkoop te bestellen.
Wij hopen zoveel mogelijk bezoekers blij te kunnen maken met festivalkaarten.
Houdt u daar rekening mee bij het kopen van de kaartjes? Neem vooral de tijd om
te genieten, ook van de openbare en gratis toegankelijke voorstellingenin het
dorpscentrum.

