Bezoek van leerlingen en docenten van het centrum
voor kunsten Základni Umělecká Škola
Woensdagavond rond half tien was het zover. Bij De
Blauwe Schuit arriveerde een bus met 31 leerlingen en
11 docenten van het centrum voor kunsten uit Příbram.
Ze werden opgewacht door Berna van der Hulst van de
Muziekschool Gerard Boedijn, Esther Wagenaar,
directeur van de Blauwe Schuit en natuurlijk de Hoornse
gastgezinnen. Onze Tsjechische gasten hadden een lange
dag in de bus achter de rug, dus werden de gasten snel
gekoppeld aan hun gastouders voor drie dagen en ging
het richting bad en bed.
Om donderdagochtend gelijk hard aan het werk te gaan
in zowel Muziekschool als Blauwe Schuit. Zowel
donderdag en vrijdag waren er diverse workshops. Voor
een uitgebreid verslag verwijzen we u naar de links van
Blauwe Schuit en Muziekschool. Maar op deze site kunt
u vast de sfeer proeven van het docentenconcert op
donderdagavond in de Nederlands Hervormde Kerk in
Zwaag en het leerlingenconcert in de Oosterkerk op
vrijdagavond. Beide concerten werden goed bezocht.
Klikt u op foto’s en daar kunt u een selectie van de vele
foto’s bekijken.
Als Stichting Stedenband Hoorn-Pribram feliciteren we
Gerard Boedijn en Blauwe Schuit met de organisatie van
deze fantastische uitwisseling waar zowel de Tsjechen
als de Hoornse gastgezinnen van genoten hebben.
Expositie van Randi Vettewinkel en Titi Smit in
Příbram.
Van 7 juni tot en met 10 juni a.s. vertrekt een kleine
delegatie naar Příbram. Deze delegatie bestaat uit de
Hoornse kunstenaressen Randi Vettewinkel en Titi Smit,
de heer Ger Laning, beleidsmedewerker Kunst en
Cultuur van de gemeente Hoorn, en drie leden van de
Stichting Stedenband, Esther Wagenaar, directeur van de
Blauwe Schuit, Mariëlle van der Hout, secretaris en
Anna van Vliet, tolk.
Zij zijn uitgenodigd ter ere van de opening van een
expositie van beide kunstenaressen. Naast het bijwonen
van de feestelijke opening van de expositie zal de
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delegatie een werkbezoek brengen aan de twee scholen
voor kunst en muziek, vindt er een overleg plaats met de
gemeentelijke vertegenwoordigers van culturele
organisaties en zal er een bezoek worden gebracht aan
de National Gallery in Praag.
Uiteraard wordt u in juni via deze website uitgebreid
geïnformeerd over dit bezoek.
Aandacht voor 20-jarige stedenband.
4 juli 2012 is de officiële datum van 20 jaar stedenband
met Příbram. Om daar op ludieke manier aandacht aan te
besteden zal in beide steden op 4 juli elkaars stadsvlag
worden gehesen. Het is voor beide gemeenten een teken
van vriendschap voor elkaar en een bevestiging van de
contacten die zijn geweest en de lopende contacten.

