Walfisk Mienskip
Schiermonnikoog
LF 2018

Schone zee - doe je mee?
Aanbod activiteiten in juli 2018 aan het wad bij de jachthaven;
naast de MARINA AAN’T WAD.
5 juli

10 juli
t/m
20 juli

Kunstenaar Ludy Feyen begint met de bouw van
de walvis aan het wad
om aandacht te geven aan de plastic soup.
Wees welkom en help mee met de bouw.
Scholieren werken mee aan de walvis

21 juli Feest bij de Walfisk Mienskip

12.00 - 17.00 uur feestelijke opening met Syta & Marije
verhalen en schilderen, braderie met veel verrassingen
21.00 uur Piter Wilkens en Trio in het COS

Schone zee - doe je mee.

info en aanmelden: www.atelierschier.com

Scheepspark

Schiermonnikoog
doet mee met de Culturele Hoofdstad LF 201 8

Schone Zee – doe je mee?
Walfisk Mienskip.
Op 3 juli start de bouw van de Walfisk Mienskip. Nieuwsgierig?
Kom gerust kijken naar de opbouw van dit beeld.
Bij de jachthaven aan het Wad maken we een beeld van wilgentenen.
Tussen 16 en 20 juli is iedereen welkom om mee te helpen de walvis “met jong” af te bouwen of te
versieren. Community Art, als een mienskip samen bouwen aan een beeld.
Er een is tafel waar je je verhaal aan de walvissen kunt schrijven, je zorg kunt delen. Je ideeën zijn
welkom: “Hoe maken we de zee weer schoon”?
Hoe wordt het voedsel weer betrouwbaar voor de dieren in de zee. Er is een prikbord, waar je veel
van je ideeën op kwijt kunt.
We gaan elke dag een stuk strand schoonmaken, want zwerfvuil wordt plastic soep.
Bij de walvis is een ontmoetingsplek waar je ook Ludy Feyen kunt ontmoeten, waar je je
solidariteit met de walvis kunt uiten door te schilderen, knutselen en schrijven;
voor de walvis een bijzonder symbool of een mooie ketting maken.
Tussen 16 en 20 juli zijn de kunstenaars Gerdie de Jonge en Joris Collier ook aanwezig.

Welkom bij de Walfisk Mienskip aan het Wad.
Schoolklassen kunnen spontaan langskomen, maar zich ook nog in september aanmelden.

Project idee: Ludy Feyen en Garda Meerdink www.atelierschier.com

