Voorlopig programma 19 – 22 Oktober 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Liereliet 2018 – “Los met die Tros!”
m.m.v.
: Jim Mageean met het programma “Transatlanti hantes”
(A history of ea hantes on both sides of the Atlantic.
Plaats
: Op de hoek van de stal ( úd 154c
Aanvang
: 20.00 uur
Toegang
: € 8,--

Zaterdag 20 oktober 2018

Om 'De Loden Kiel 2018'
Een zeilwedstrijd voor 'Vraiht'-Zeilklompen
Plaats
: De Djippe Dolte aihter de Doopsgezinde Kerk
(i.v.m. de wind kan op de dag zelf een andere plek gekozen wordenc
Aanvang
: 13.00 uur
Kosten
: grats
Insihrijving vanaf 12.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Noard 102 te Workum. Voor informate kun
je mailen naar petertolsma@organisateadviezen.iom of bellen naar 0515-540803. Voor reglement
zie www.liereliet.nl onder “programma->klompzeilen”.
"Bij 't hijsen van 't Zeil zingen wij ons Lied …"
Muziek tjdens de prijsuitreiking van “De Loden Kiel 2018” m.m.v. Nanne & Ankie en andere
festval-artesten.
Plaats
: Doopsgezinde Kerk
Aanvang
: ± 14.30 uur (± 30 minuten na het einde van de zeilwedstrijd.c
Toegang
: grats
hanty Coniert
m.m.v.
: Patriik Denain en Miguel Biar(Frc, Janie Meneely (U Ac
Onstuimig ihuim met “Ruud en de Rot”(NLc.
Plaats
: Doopsgezinde Kerk
Aanvang
: 19.30 uur (eindtjd ± 22.15 uurc
Toegang
: 15,-Liereliet singaround
Plaats
: Kultuerhús Klameare (Merk 1c
Aanvang
: ± 23.00 uur
Toegang
: € 3,--

Zondag 21 oktober 2018
Koffieioniert
m.m.v.
Plaats
Aanvang
Toegang

: Patriik Denain en Miguel Biar (Frc, Janie Meneely (U Ac, Enkhuizen 3 (NLc,
Jim Mageean (UKc
: Op de hoek van de stal ( úd 154c
: 11.00 uur (eindtjd ± 13.15 uurc
: € 10,--

Muziek op de haven
met het koor “ komjend Wiid” uit Bolsward en natuurlijk: “Onstuimig ihuim”.
Open Podium
Te gast op het open podium met “Enkhuizen 3”
Individuele artesten en groepen van max. 6 pers. kunnen ziih van tevoren aanmelden.
Plaats
: Tent op de Haven
Aanvang
: 15.00 uur (eindtjd ± 16.30 uurc
Toegang
: € 5,-Aanmelden
: Hans Weehuizen (alleen deelnamec
tel.
: 0228-314903 / 06 53148764
e-mail
: hweehuizen@freeler.nl
'Zonder Deining' (Niet Maritemc
Een ioniert waarin onze gasten de 'Droge Voeten'-kant van hun repertoire ten gehore brengen.
m.m.v.
: Patriik en Miguel (Frc, Janie Meneely (U Ac, Jim Mageean (UKc, Nanne & Ankie.
Plaats
: Op de hoek van de tal ( úd 154c
Aanvang
: 17.00 uur (eindtjd ± 18.15 uurc
Toegang
: € 7,50
Maaltjd
: Tussen-de-Klanken-door: een “Klasse-Hap”.
Al jaren serveren Jaiob en Trudi hun befaamde “Klasse-Hap” en die tradite wordt op de boerderij
voortgezet op zondagavond. (www.opdehoekvandestal.euc
Reserveren voor de maaltjd is noodzakelijk en kan alleen in iombinate met een toegangskaart
voor één van de andere Liereliet-ionierten.
Plaats
: Op de Hoek van de tal ( úd 154c
Aanvang
: 18.15 uur
Toegang
: € 13,50
Zondagavond
: “ tampei om de Eterij” (…. aan boordc
Een liedjes-programma over de geneugten van voedsel en drank aan boord van sihepen,
gepresenteerd door de “ZeeMeerMinnestrelen”, Adeweij & Horant.
m.m.v.
: “Hand over Hand', Janie Meneely (U Ac, Jim Mageean (UKc, “Onstuimig ihuim”,
Patriik & Miguel(FRc en Ankie, Nanne & Aart.
Plaats
: Op de Hoek van de tal ( úd 154c
Aanvang
: 20.00 uur (eindtjd ± 21.15 uurc
Toegang
: € 10,--

Maandag 22 oktober 2018
Muziek op de haven
Plaats
: Rondom de haven van Workum met “Onstuimig ihuim”
Tijd
: vanaf ± 11.00 uur

