Op zondagmiddag 18 februari speelt internationaal maritieme folkband Scheepsfolk tijdens
een speciale Winterzondag in atelier/bezoekersruimte van duin- en kunstlandschap De
Nollen in Den Helder.
De Nollen is dankzij kunstenaar Ruud van de Wint geworden tot een totaalkunstwerk van
artistieke uitingen in unieke samenhang met de natuur.
Ruud van de Wint (1942-2006) is bekend geworden door sculpturen van cortenstaal en door
zijn schilderingen in de Tweede Kamer en plafondschilderingen in het stadhuis van
Groningen en paleis Noordeinde.
Enkele van zijn beelden zijn in de collectie van het Kröller-Müller Museum opgenomen.
Op één minuut loopafstand van Station Den Helder Zuid bevind je je ineens in een
‘landschap van de verbeelding’, met schilderingen, beelden en bouwsels.
De bezichtiging van de binnenruimtes gebeurt onder begeleiding van een gids en is om 13.00
en 15.00 uur. U kunt ook eventueel zelfstandig rondwandelen langs de beelden aan de
zuidkant.
De Nollen is van 12.00 tot 17.00 geopend en bij het haardvuur of met een beetje geluk een
winters zonnetje, kun je in het sfeervolle atelier gezellig genieten van huisgemaakte soepen
en de enthousiaste en vrolijke muziek van Scheepsfolk.
Scheepsfolk, met Jan Buijs, Rob de Jonge, Remco Heemskerk en Catharina Buijs, heeft haar
sporen op de internationale podia al vele jaren verdiend en gaat ook dit jaar weer in
Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland optreden.
In december heeft de band haar laatste album “It’s maritime folks!” uitgebracht op CD en
USB stick. Er zijn Americana, blues en skiffle invloeden te beluisteren en er zijn al lovende
recensies over geschreven!
Wilt u een heerlijke zondagmiddag beleven in het prachtige Nollen natuurgebied en
genieten van kunst en cultuur? Reserveer dan tijdig bij reserveringen@projectdenollen.nl
U bent van harte welkom!! ☺
Datum: zondag 18 februari, natuurgebied geopend van 12.00-17.00 uur
Adres: Burgemeester Ritmeesterweg 10, Den Helder
Parkeren: N.S. station Den Helder Zuid , dit grenst aan de entree van de Nollen
Entree is bij het kleine houten hek en dan het pad langs de spoorlijn aflopen tot aan
atelier/ontvangstruimte.
Trein: Vanuit Amsterdam, aankomst Station Den Helder Zuid .22 – .52 uur
Toegang: entree duin- en kunstlandschap De Nollen, inclusief rondleiding en inclusief muziek
van Scheepsfolk: € 10,- of met Museumjaarkaart € 5,-

