PROGRAMMA ABEL TASMAN & 375-jarige herdenkingen 2017-2019, Lutjegast 7 juni
Op initiatief van het Abel Tasman Museum Lutjegast en het
Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen is Karen Meirik,
internationaal coördinatrice ‘Abel Tasman 375 jaar’ gevraagd
mee te werken aan middag- en avondprogramma. Inhoud:
~ Beeldpresentatie “Tasman - op zoek naar het Zuidland” door Karen Meirik
~ Presentatie en overleg over al geplande activiteiten en verdere mogelijkheden voor Noord-Nederland.
~ De middag is vooral bedoeld voor betrokkenen en organisaties. De avond is geschikt voor breed publiek.

Van 2017-2019 herdenken Australië-Tasmanië, Nieuw Zeeland, de Tonga-, Fiji-eilanden, Nederland en Tasmans
geboorteregio, twee ontdekkingsreizen van Abel Tasman.
Eerste reis: van augustus 1642 tot juni 1643 maakte
Tasman in opdracht van de VOC een ontdekkingsreis, die
de tocht van Columbus moest evenaren. "Ontdek een
continent met goud en zilver en goede handelscontacten".
De tot dan toe ontdekte Australische kust zou alleen maar de noordelijke tip zijn
van een enorm continent, “het grote Zuidland”. Aan de hand van kaarten en
archiefstukken laat historica Karen Meirik zien hoe het 17e eeuwse wereldbeeld
veranderde door die reis. Tweede reis: in 1644 kreeg Tasman de opdracht de
Noordkust van Australië te verkennen.

Woensdagmiddag, dorpshuis Kompas, Kompasstraat 1, 9866AP. Voor betrokkenen/organisaties.
15.00

Inloop met koffie/thee in zaal Het Dek (vanaf 14.00 uur museum geopend voor belangstellenden)

15.15

Jappie Kuipers (directeur st. Muziekonderwijs) geeft korte presentatie over de Abel Tasman musical

15.30 Presentatie Karen Meirik, medewerkers museum, Peter Abbink (prov. Groningen-toerisme) en enkele
andere aanwezigen over Tasman, de 375 jr. herdenkingsactiviteiten en de meerwaarde hiervan voor de
toekomst. Aansluitend mogelijkheid tot vragen, discussie, nieuwe ideeën en een samenvatting van de middag.
17.00

Afsluiting, met nazit voor geïnteresseerden.

Woensdagavond, gebouw De Kandelaar, Abeltasmanweg 99, 9866AB. Deze avond voor algemeen publiek.
20.00

Inloop met koffie/thee (van 19.00-19.45 is het museum extra geopend voor belangstellenden)

20.15

Presentatie Karen Meirik en Abel Tasman Museum over Tasman en de 375-jr. herdenkingen

Aansluitend mogelijkheid tot vragen, discussies en inbreng aanwezigen. Afsluiting: 22.00 uur.

Opgave mogelijk t/m 6 juni, 18.00 uur: naam, aantal personen, middag- of avondprogramma en telefoonnummer.
Email: info@abeltasman.org. Tel. 06-53804741 of 06-83140099. .
Actuele berichten via https://www.facebook.com/Abel-Tasman-Museum-243368229414576/

