Beeldverslag Waterliniefestival 2019

Party van de Prins in Woerden
Op een zonovergoten Kerkplein organsieerde prins Willem III op Open Monumentendag de Party van de
Prins. Het volk van Woerden kreeg – naast een prachtrige toespraak – een optreden gepresenteerd van
o.m. de dans- en percussiegroep Challenge DP en zangeres Mikky Zomerdijk. Heel toepasselijk want het
thema van Monumentendag was dit jaar Plekken van plezier. Programma, teksten en enscenering waren
geinspireerd door het thema “water en vrijheid.”Na afloop was er een poppenkastvoorstelling van Jan
Klaassen de Trompetter.

Dansgroep Challenge Dance and Percussion
en poppenkast Trompetter van de Prins in
Woerden (foto Serena Valentijn)

Nieuwkoop, Leerdam en Gorinchem

Party van de Prins trok duizenden bezoekers
Behalve Woerden bezocht de Prins ook Nieuwkoop, Leerdam en Gorinchem. Daarbij sloot hij aan op
drukbezochte evenementen, zoals het Torenschuddersfeest in Nieuwkoop en de Glasdagen in Leerdam.
In Gorinchem vormde het eeuwenoude stadhuis - nu Gorcums Museum - het prachtige decor voor zijn
feestelijkheden. Honderden terrasbezoekers konden daar profiteren van het programma.

De Party van de Prins in Leerdam, Gorinchem en Nieuwkoop (foto’s Serena Valentijn)

Prinsenconcerten in zes vestingsteden
Tijdens Open Monumentendag op 14 en 15
september organiseerde de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie een serie Prinsenconcerten in zes
vestingsteden: in Woerden, Bodegraven, Gouda,
Oudewater, Montfoort en Schoonhoven
Evenals vorig jaar verzorgde Camerata Capelle weer
een schitterend programma van klassieke muziek in
eeuwenoude locaties, zoals kerken en musea. Ditmaal
met werken van o.m. Cimarosa, Bach en Telemann,
met o.a. hoboïste Marjola Uitendaal, die het
prachtige hoboconcert van Bach speelde.

Camerata Capelle treedt op in de Gasthuiskapel in Gouda,
Petruskerk Woerden, Johannes de Doperkerk Montfoort en
Oud-Katholieke Kerk Oudeewater
(foto’s Sander Enderink en Joke Kramer)

Het festival op film

Klik op de foto voor het filmverslag.

Dank aan alle sponsoren en medewerkers!
Het Waterliniefestival 2019 is mede mogelijk
gemaakt door de inzet van veel betrokkenen.
Allereerst bedanken wij de sponsoren die door
hun financiële bijdrage dit festival mogelijk
hebben gemaakt, o.a. de provincies Utrecht en
Zuid-Holland, de vestingsteden en culturele
fondsen, zoals Cultuurplatform Woerden,
VSBFonds Woerden, Veerdienst Schoonhoven
en Rivierenlandfonds. Verder danken wij de
Open Monumentendagcomites, Gorcums
Museum in Gorinchem, Zilvermuseum in
Schoonhoven en diverse kerken in het Groene
Hart voor hun inzet en betrokkenheid.
Tenslotte dank aan Challenge Dance and
Percussion, Mikky Zomerdijk, Trompetter van
de Prins, Camerata Capelle, Purple Haze en alle
medewerkers en vrijwilligers van de Stichting
voor hun bijdragen aan het festival.
Bernt Feis,
directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Het Waterliniefestival in de pers

Links naar artikelen in de pers:
Woerden
http://www.cultuurlokaal.nl/cultuur_agenda_woerden/7104/Prinsenconcerten%3A-Plezier-met-muziek%21
http://www.cultuurlokaal.nl/cultuur_agenda_woerden/6907/%28OMD%29-Party-v.d.-Prins
http://www.uitzinnig.nl/agenda/39986-prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek.aspx
https://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/c87a1a1c-5398-428d-a7ad-fac4f6d22e97/Party-van-dePrins.aspx
https://indebuurt.nl/woerden/doen/open-monumentendag-2019-in-woerden-dit-moet-je-weten~83936/
https://www.beleefwoerden.com/nl/agenda/uitagenda/1948010867/waterlinie-festival-party-van-de-prins
https://www.beleefwoerden.com/nl/agenda/uitagenda/3835909346/prinsenconcerten-1
Https://www.openmonumentendag.nl/wp-content/uploads/2019/01/POSTER-3_OMDprogramma_klein.jpg
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/802121/party-van-de-prins-het-leukste-feestjeNieuwkoop
https://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/c87a1a1c-5398-428d-a7ad-fac4f6d22e97/Party-van-dePrins.aspx
https://www.alphensnieuwsblad.nl/activiteit/item/party-van-de-prins/802533
https://www.nieuwkoper.nl/prins-willen-iii-in-nieuwkoop-tijdens-waterlinie-festival/
Gorinchem

https://destadgorinchem.nl/lokaal-nieuws/party-van-de-prins-630720
https://www.uitzinnig.nl/agenda/39993-party-van-de-prins.aspx
https://mooigorinchem.nl/nl/event/party-van-de-prins-het-leukste-feestje-van-het-jaar?date_id=0
https://gorkumsnieuws.nl/party-van-de-prins-2/
Leerdam
https://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/e09f4b77-6c0a-4ff8-a488-f9bcfa5bd42c/Party-van-dePrins.aspx
https://www.leerdamglasstad.nl/agenda/party-van-de-prins/
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/activiteit/item/party-van-de-prins/208353
Bodegraven
https://www.kobr.nl/activiteit/item/prinsenconcerten-tijdens-open-monumentendagen/22904
https://www.rebonieuws.nl/algemeen/prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek/
https://www.uitzinnig.nl/agenda/39987-prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek.aspx
https://www.rtvbodegraven.nl/node/29055
https://www.digitalebodegraafsekrant.nl/pages/posts/prinsenconcert-14-september31262.php?searchresult=1&sstring=Prinsen
Gouda
https://www.uitzinnig.nl/agenda/39988-prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek.aspx
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/activiteiten/99/open-monumenten-dag-concert-camerata-capelle
https://welkomingouda.nl/evenementen/open-monumentendag-gouda
Oudewater
https://noord.zenderstreeknieuws.nl/activiteit/item/prinsenconcerten-plezier-met-muziek-/799381
https://www.uitzinnig.nl/agenda/39989-prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek.aspx
https://noord.zenderstreeknieuws.nl/activiteit/item/prinsenconcerten-plezier-met-muziek-/799381
https://www.oudewater.net/evenementen/fortenfestival-party-van-de-prins/
Montfoort
https://www.openmonumentendag.nl/wp-content/uploads/2019/01/Folder_OMD_2019.pdf
https://noord.zenderstreeknieuws.nl/activiteit/item/prinsenconcerten-plezier-met-muziek-/799381
Schoonhoven
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/festival-oude-hollandse-waterlinie/
https://www.uitzinnig.nl/agenda/39991-prinsenconcerten-met-als-motto-plezier-met-muziek.aspx
https://www.inschoonhoven.nl/agenda/complete-agenda/2742796857/open-monumentendag-schoonhoven
https://zilvermuseum.com/event/open-monumentendagen-14-15-september/

