Open Monumentendag 14 september 2019
Programma Beetsterzwaag - Plekken van Plezier
Rondleidingen Adellijk wandelen

Van 11 - 16 uur start elk heel uur een gratis rondleiding bij Hoofdstraat 2.
Beetsterzwaag was in de 18de eeuw door de ‘vermaaklyke’ wandelwegen voor de elite al
een aantrekkelijke bestemming. Vanaf eind 19de eeuw kwamen ook de toeristen en
dagjesmensen. Er verrezen diverse uitspanningen, waaronder de herberg met doorreed
(postillon) Boschlust, het tegenwoordige Carolina Fashion. De gids vertelt over de
geschiedenis en het wel en wee van de bewoners van vier adellijke states in het dorp.

Parkenrondleiding

Om 14.00 uur bij Tropische Kas, tegenover Hoofdstr. 80
De meest complete historische tuin in Beetsterzwaag is
die van de familie Lycklama à Nijeholt. De tuinen strekken
zich uit zowel aan de achterkant als aan de voorkant van
het voormalig adellijk woonhuis (Hoofdstraat 80) van de
familie. Gids Lies Scholte weet alle bijzondere plekken te
vinden.

De oude school – Hoofdstraat 24A

Maar weinig mensen weten het: verscholen
vanaf de Hoofdstraat staat een oud schooltje
met een prachtig blauw tongewelf. Tot voor kort
was Kunstruimte Wagemans hier. Op deze
locatie is een doorlopende projectie te zien van
historische foto’s en oude ansichtkaarten. Deze
zijn speciaal geselecteerd vanwege het thema
‘Plekken van Plezier’.

Dorpskerk – toegang Hoofdstraat 15

Open 11 - 16 uur. Om 16.00 uur Concert door Willem
Zijlstra (piano/orgel) en Clara Vogt (klarinet).
De Dorpskerk stamt uit 1804 en is een Rijksmonument.
Bent u één van die mensen, die in het buitenland graag
een kerk binnenloopt? Kom dan ook eens kijken in de
Dorpskerk. Deze dag is tevens de laatste zaterdag
van Tsjerkepaad 2019.

www.historischbeetsterzwaag.nl

Lycklamahûs - Hoofdstraat 80

Open van 11 - 17 uur
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Tinco
Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ van
2018, is op één van de wanden in de hal een de
stamboom aangebracht van het geslacht
Lycklama à Nijeholt. Verder worden hier twee
documentaires gedraaid en vertelt een dorpsgids
over de bewoners in vroeger tijden.

Notariskoepel - in Lycklamapark

Open van 11 -17 uur.
In boomgaard achter Hoofdstraat 82.
De notariskoepel werd door de familie Lycklama
à Nijeholt gebruikt als prieel. Op 14 september is
hier het informatiepunt van Stichting Historisch
Beetsterzwaag te vinden. Tevens is hier het
nieuwe boekje ‘Monumenten in Beetsterzwaag
en Olterterp’ te koop.
Tropische Kas - in overtuin Hoofdstr. 80
Open 10 -17 uur.
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan
worden bloembollen verkocht en is een boekje
uitgebracht over de geschiedenis van het
kassencomplex. Op 14 september zijn er twee
kunstworkshops en vertelt wandeljournalist
Fokko Bosker over het Koningsdiep. Op zondag 15
september viert de Tropische Kas van 14-17 uur
het 150-jarig bestaan van de Druivenkas.

Muzikale en theatrale optredens
Optreden Duo Acoustique

Van 12 - 17 uur op terras Hoofdstraat 17 en in
voortuin Hoofdstraat 78.
Duo Acoustique bestaat uit Marike Roelofsen
(zang) en Stephan Mooibroek (gitaar). Beiden
hebben veel ervaring opgedaan in allerlei bands.
Acoustique speelt jazz- en popliedjes in een eigen
jasje. Met alleen zang en gitaar haal je geen
complete band in huis en toch zul je niets missen
aan de muziek.

www.historischbeetsterzwaag.nl

Stemstudio Lysbeth

Van 11.00 - 15.30 uur op diverse plekken in de
Hoofdstraat, Lycklamapark en overtuin van
Hoofdstr. 80. Als reizend vocaal theatergezelschap nemen 22 leerlingen van
STEMSTUDIO LYSBETH de luisteraar mee in een
muzikale vertolking van ‘Plezier uit alle tijden‘. In
een kleurrijke setting zullen verschillende stijlen
de revue passeren: van Schubert tot Barbershop,
van Mozart tot Andrew Sisters.

Een vleugje Slauerhoff

Aanvang 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Duur 20 minuten.
In Ons Huis, Hoofdstraat 79, entree achterom, ga door de steeg.
Vier samen de geboortedag van schrijver/dichter J. Slauerhoff (geb.
15 sept 1898 in Leeuwarden) die korte tijd als vervangend huisarts
heeft gewoond in Beetsterzwaag. Acteur Joop Wittermans vertelt
over Slauerhoff en leest voor uit zijn werk.

Accordeonmuziek

Van 13 – 17 uur op diverse plekken in de Hoofdstraat, Lycklamapark
en overtuin van Hoofdstraat 80.
Bij Plekken van Plezier hoort accordeonmuziek! Accordeoniste
Greetje de Oude speelt en zingt feestelijke muziek en zwerft door
Beetsterzwaag.

Kunst: Kunstmarkt, Exposities, Workshops
Kunstmarkt van Kunst in Opsterland

Van 11 – 17 uur
In het Lycklamapark - achter Hoofdstraat 80.
Er zijn 30 kramen van kunstenaars uit het hele
land met sieraden, bijzondere tassen,
schilderijen, fotografie, keramiek, glas-,
textiel-, metaal- en houtwerk. Kinderen
mogen op de kunstmarkt weven op een
weefraampje. Info: www.kunstinopsterland.nl

www.historischbeetsterzwaag.nl

Inloop-workshop Tropisch Kleuren

Doorlopend van 11 -17 uur, gratis meedoen.
In de Tropische Kas, tegenover Hoofdstraat 80.
Ontwerp je eigen kleurrijke illustratie met acrylverf
en bloemen en blaadjes op een riviersteen, onder
begeleiding van illustrator Hesther de Jong-Nijland
van Studio Sterre. Om de illustratie goed te
bewaren, wordt de steen met lakspray afgewerkt.
De steen kan worden gebruikt als presse papier.
Elke steen is uniek en iedereen kan mee doen.

Workshop Meerkleurendruk

1e keer 10.30 - 13 uur en 2e keer 13.30 - 16 uur.
In Tropische Kas, tegenover Hoofdstraat 80.
Kosten: op 14 sept. € 15,- (normaal €30,-)
Minimumleeftijd: 11 jaar (t/m 12 jaar gratis)
Vooraf aanmelden bij Sietske Bosma: 06-12796536
of www.sietskebosma.nl
Maak een meerkleurendruk met een echte
drukpers d.m.v. linoleumsnede. Je gaat naar huis
met 4 of 5 prentjes. Je zult verrast zijn!

Expositie Accent

Van 11-17 uur in Projectruimte Hoofdstraat 17
Beelden en schilderijen van vier kunstenaars:
Antoon Heyboer, Reinier Lucassen, Eja Siepman van
den Berg, Angèle Etoundi Essamba.
Op de bovenverdieping is een ‘special room’ die
laat zien hoe je met beeldende kunst kunt omgaan
in het interieur van je woning.
De expositie loopt tot t/m zo. 27 oktober 2019

Kunsthuis Syb – ‘An ode to Mud’

Van 11 – 17 uur in Hoofdstraat 70.

Jasper Coppes werkt sinds augustus in SYB en
presenteert zijn werk d.m.v. film. Hij heeft eerder
dit jaar onderzoek gedaan naar het landschap in
Groenland, en verdiepte zich in Friesland in het
Waddengebied. Hij studeerde aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam en rondde in
2014 zijn Master aan de Glasgow School of Art af.
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