DINSDAG 22 MEI
•

•

•

WOENSDAG 23 MEI

22 T/M 27 MEI

•

450 JAAR SLAG BIJ HEILIGERLEE
Weekend programma

In het weekend verzamelen oude ambachten en handelaren zich op de
historische markt. Daar zullen zij workshops en demonstraties geven en hun

•

waren verkopen. In het kampement kunt u een kijkje nemen in het dagelijks
leven van de 16e eeuw. Kinderen kunnen deelnemen aan een van de vele
activiteiten of leren hoe je een echte soldaat wordt van Bas Baroen. Op straat

•

geniet u van Jannes de Goochelaar, straattheater, roofvogels en muziek van
•

Datura music, Hailander en Vive les Gueux.

ZATERDAG 26 MEI

ZONDAG 27 MEI
9.30 uur

Hagenpreek op het
festivalterrein

10.00 uur

Opening historische markt

10.00 uur

Opening historische
markt

13.00 uur

Muziektheater Nunq aut
Nunquan
Een liefdesdrama uit de
80-jarige oorlog vol met
dans, theater en zang op
hedendaagse muziek
De Slag bij Heiligerlee
De veldslag wordt op
spectaculaire wijze
nagespeeld door ca. 400
re-enactors uit heel
Europa
Einde historische markt

12.30 uur

Muziektheater Nunq aut
Nunquan
Een liefdesdrama uit de
80-jarige oorlog vol met
dans, theater en zang op
hedendaagse muziek
De Slag bij Heiligerlee
De veldslag wordt op
spectaculaire wijze
nagespeeld door ca. 400
re-enactors uit heel
Europa
Einde historische markt

15.30 uur

17.00 uur
20.00 uur

Muziekavond met
RAPALJE, Hailander en
LEIN5

www.slagbijheiligerlee2018.nl

11.00 uur
Opbouw voor het gieten van de
monumentale klok 450 jaar Slag
bij Heiligerlee in de tuin van het
Klokkengieterij Museum te
Heiligerlee.
13.00 - 21.00 uur
(Oud-)Inwoners van Heiligerlee
en Westerlee en andere
belangstellenden zijn welkom in
de musea van Heiligerlee. Wie
weet komt u nog oude bekenden
tegen.
21.30 uur
Spectaculaire klokgieting op
ambachtelijke wijze in de tuin
van het Klokkengieterij Museum
te Heiligerlee.

15.00 uur

17.00 uur

11.00 uur
Ontmanteling van de
monumentale klok. Tevens zal
er in het Slag bij Heiligerlee
museum een speciale
tentoonstelling worden geopend
over de krijgskunde in de 16e
eeuw.
12.30/12.45 uur de klok
wordt op een speciale manier,
onder begeleiding van
genodigden en re- enacters
naar het monument vervoerd.
13.00/13.10 uur kranslegging,
luiden klok en toespraken CdK
en iemand namens de gemeente
Oldambt.
19.30 uur bijeenkomst in de
brasserie met een sprankelende
lezing van historicus Jochem
Abbes over de eerste maanden
van het jaar 1568.
Zie ook info op de website.

VRIJDAG 25 MEI
•

•

•

19.00 uur
Optocht vanuit Heiligerlee en
Westerlee richting het
festivalterrein onder
begeleiding van re-enactors
20.00 uur
Muziektheater Nunq aut
Nunquan. Een liefdesdrama uit
de 80-jarige oorlog vol met
dans, theater en zang op
hedendaagse muziek
22.00 uur
Muziek van Vive les Gueux. Zij
staan bekend om de vrolijke
liederen met een historische
inslag met ondermeer trommels,
fluiten en schalmei.

