Nieuwsbrief juli 2006
Stichting Historische Schepen Arnhem
Rondvaartjes goed bezocht!

Samenwerking met ondernemers Rijnkade

Iedere koopzondag kunnen Arnhemmers en andere
geïnteresseerden een tochtje maken op de rivier met
een historisch schip. Hier wordt druk gebruik van
gemaakt. Het initiatief is een succes!
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van
€5,- waarvoor u ook nog een kopje thee of koffie krijgt
aangeboden. Vertrektijden: 13, 14, 15, 16 en 17 uur.
Plaats van afvaart: Tegenover Grand Café / Bistro
Ambiance Rijnkade 62.

Het bestuur heeft nauw kontakt met de ondernemersvereniging aan de Rijnkade. Edip Ekici van Restaurant
CC bezoekt regelmatig de bestuursvergaderingen. De
terrassen zullen binnenkort verrijkt worden met de
uitnodiging voor de rondvaartjes op een historisch
schip. Ook behoort de combinatie vaartocht/lekker
eten in een restaurant aan de kade tot de
mogelijkheden

Aanmelding nieuw schip
Enkele weken terug ontvingen we opnieuw een
aanmelding voor een schip. Ditmaal een zeilende
Hasselteraak. Een prachtig schip. Het bestuur noch de
Gemeente hoefden hier lang over na te denken. Wij
heten het schip en de schipper van harte welkom.

Aktiviteiten Rijnfestijn 2006.
Deze keer niet alleen KUNST AAN BOORD maar
tevens THEATER AAN BOORD. Zie de bijlage bij
deze nieuwsbrief!

Theaterschip “De Zeester”

De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten en de
binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA doet dit door te bevorderen dat aan de kade van Arnhem historische schepen te
zien zijn. Deze activiteiten worden ook met dat doel georganiseerd.Voor nadere informatie kijk op: www.shsa.nl

Rijnfestijn 2006
Vervolg KUNST AAN BOORD
Net als met koninginnedag zal er kunst te zien zijn
op enkele historische schepen. Er zijn op dit moment
meer kunstenaars die willen exposeren dan schepen
waarop dit zou kunnen. Het bestuur zal zich inzetten
om meer schepen bereid te vinden te exposeren.

Theaterschip “DE ZEESTER”
Het theaterschip zal tijdens het Rijnfestijn afgemeerd
liggen aan de kade. Behalve de theatervoorstelling “De
Reinalda” kan er ook wat gedronken worden op dit
prachtige schip.

‘De Reinalda’,
Over de ondergang en opkomst van een Arnhems boegbeeld.
Speciaal voor deze gelegenheid wordt
op de Zeester gewerkt aan een
bijzondere voorstelling:‘De Reinalda’
Een Arnhemse sage over de liefde
voor de Rijn, het varen, de taal. Maar
ook een voorstelling over onbegrip en
een alles vernietigende beeldenstorm.
‘De Reinalda’ is een vertelvoorstelling
waarin het publiek actief betrokken
wordt. Aansluitend op de
theatervoorstellingen vindt een
vaartocht plaats naar locatie op de
Zuidoever. Aldaar bevindt zich een statue, waar de “poëzie -vleugels” aan bevestigd worden.
De statue wordt bij de laatste vaart meegenomen naar de Rijnkade.

Historische schepen aan de kade
En natuurlijk ook dit jaar weer een feest van kleuren en vlaggen op de diverse historische schepen
die speciaal voor het Rijnfestijn aan de kade komen afmeren. Tot 26 en 27 augustus!!

