Alle doppen verzamelen!

In samenwerking met verschillende organisaties
zijn er meerdere fets- en wandelroutes uitgezet.
De tochten zijn uitgestippeld door prachtige
gebieden en langs bijzondere monumenten.
Folders en routes zijn verkrijgbaar bij de Bibliotheek Drachten, gemeentehuis en bij diverse
hotels, campings en Bed & Breakfasts.

Smallingerland was mooi, is mooi en willen we
ook voor de komende generaties behouden.
Schoon en netjes. Daar hoort geen rondzwervend
afval bij. De kinderen uit Smallingerland vinden
dat ook en gaan samen de uitdaging aan van dat
afval iets te maken. Van alle fessendoppen die op
straat en in de natuur rondslingeren maken we
een doppenslinger. We proberen de slinger zo
lang te maken dat we in het Guinness Book of
Records komen. Help jij mee aan de langste
doppenslinger van de wereld? We kunnen alle
hulp gebruiken!

Lezingen
Over de historische geografe van Smallingerland
is veel te vertellen. We hebben een aantal sprekers
geregeld, waaronder professor Theo Spek en de
heer Jan Slofstra. Professor Spek geeft een lezing
over de algemene historie van Smallingerland. De
heer Spek zal ingaan op de verschillende landschappen binnen de gemeente.
Openluchtspelen en toneelvoorstellingen
Toneelliefhebbers opgelet. In de komende maanden staan er een aantal leuke voorstellingen op
het programma. Van een openluchtspel in het
Reidingpark en Smalle Ee tot de 'reizende' toneelvoorstelling 'Om 't Leijenlân' waarin het kroegleven uit de 18e eeuw centraal staat.

Help jij ook mee?

Voor de complete agenda en meer informatie
gaat u naar www.smallingerland.nl of
www.facebook.nl/smellingerlanskip.
Jier fan 't Smellingerlânskip wordt mogelijk gemaakt door:

De eenakter 'Om 't Leijenlân'
is gebaseerd op het boek
'It Lijen yn de Leijen' van J.T. de Jager.
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Al voor de vijfde keer organiseert de gemeente
Smallingerland samen met Smelne's Erfskip een
cultuurhistorisch jaar. Na een dokter Siebengajaar,
een Rink van der Veldejaar, een jaar dat in het
teken stond van de Gebroeders Rinsema en een
Skûtsjejier is 2015 uitgeroepen tot het Jier fan 't
Smellingerlânskip. Het komende jaar staat in het
teken van de ontwikkeling van Smallingerland in
tijd, landschap en geografe. Hoe is Smallingerland ontstaan? Waarom ziet het eruit zoals het
eruit ziet en kent het vier verschillende landschappen binnen 12.000 hectare?

De historie van Smallingerland in beeld brengen.
Met dat in het achterhoofd zijn er twee touch
tables ontwikkeld. Een van de touch tables staat in
de bibliotheek, de andere 'reist' het komende jaar
door de gemeente. De tafels bevatten verhalen,
foto's, video's, geluidsfragmenten, polls en quizzen. Kortom een interactieve databank over de
geschiedenis van Smallingerland. De touch tables
zijn vrij te gebruiken.

Iedereen die in het bezit is van een camera en van
fotograferen houdt kan meedoen. Met als thema
'Verandering door de mens in het landschap'
dagen we een ieder uit dit op de gevoelige plaat
vast te leggen. Wat is de rol van de mens geweest
in de vorming van Smallingerland? Een jury zal
zich buigen over de inzendingen en een aantal
foto’s nomineren. Van deze genomineerde foto’s
stelt de Galerij vervolgens een expositie samen.
De winnaar maken we bekend tijdens de afsluiting
van her cultuurhisorisch jaar. De aanleverspecifcaties zijn te vinden op www.smallingerland.nl en
op de speciale fyer.

Voor ieder wat wils
In samenwerking met dorpsbelangen, historische
clubs, plaatselijk belangen en andere betrokkenen
hebben we een gevarieerd programma opgesteld.
Tussen april en november zijn er tal van activiteiten die inhaken op de historie van het bijzondere
landschap en de geschiedenis van de dorpen.
Voor iedereen is er iets te doen; jong, oud, inwoner
of toerist. In deze folder hebben we de highlights
op een rijtje gezet. Het complete programma
vindt u op www.smallingerland.nl. Neemt u ook
eens een kijkje op onze facebookpagina met
foto´s, nieuwtjes en meer.

Tekenwedstrijd voor kinderen
De geschiedenis van Smallingerland schrijven we
samen. Over 10 jaar is 2015 geschiedenis. Maar
hoe ziet onze gemeente er uit in 2050? Die vraag
hebben we voorgelegd aan de kinderen uit groep
7 en 8. Laat ons zien hoe jouw ideale straat, stad of
dorp er over 35 jaar uit ziet en gebruik daarbij al je
creativiteit. Tekenen, schilderen, knippen en plakken, het mag allemaal. Verras ons met je ontwerp.
Lever het in voor 18 oktober bij het kinderatelier
van Museum Drachten en maak kans op een
mooie prijs.
Ga jij ook met je camera op pad?

