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TENTOONSTELLING 44 JAAR CARNAVAL IN ZWAAG
Zondag 17 oktober is het zover: een tentoonstelling over 44 jaar carnaval in Zwaag.
Samen met Het Masker zijn we erin geslaagd
om een vrij goed beeld te geven van de geschiedenis van Het Masker. Zo is er een schat
aan filmmateriaal losgekomen. Meer dan we
hadden durven hopen. Vele uren van bekijken
van videobanden en overzetten op DVD liggen
achter ons. Ook is er nog wat super8-film uit
de kast gekomen. Geweldig! Vanaf deze plaats
PROGRAMMA
al dank aan de mensen die dat nog hadden liggen en het aan ons ter beschikking wilden stelOm 12.30 uur gaat de zaal open. Door de
len.
zaal heen zullen op diverse plaatsen doorloDoordat er zoveel materiaal is, hebben we keu- pend optochtfilms gedraaid worden. In de
zes moeten maken en dat was best wel moei- Bangertzaal zal de film over 44 jaar carnaval
lijk, want alles is leuk en van redelijke tot goe- te zien zijn. Om 17.00 uur zal hij nog eende kwaliteit. Van de beginjaren is helaas niet maal in de grote zaal getoond worden.
zo veel materiaal. Dat geldt voor zowel films
als voor foto’s. Foto’s zijn er ook in overvloed. Uiteraard stellen wij het op prijs, als de beOok hierin hebben we keuzes moeten maken. zoekers aan onze tentoonstelling gepast geHet fotomateriaal geeft een goed beeld van het kleed verschijnen. Tenslotte gaat de tentoonZwaagse carnaval en de optocht in het bijzon- stelling over carnaval.
der. In de zeventiger jaren het afzetten tegen
de herindeling met Hoorn en later de gezonde Voor de dekking van alle onkosten, die deze
strijd tussen de groepen onderling. Wie bouwt tentoonstelling met zich meebrengt, vragen
het mooist, grootst, meest spectaculair en dit wij een entree van € 2,— . Donateurs hebben
alles om de Zwaagse roem: de cup met de gro- vrij entree.
te oren!
De Leutbunker van Zeger Karssen is de
Het jubileum 44 jaar carnaval vroeg natuurlijk plaats van handeling. Op zondag 17 oktober
ook om een impressie in filmvorm. Deze im- dus allemaal naar De Witte Valk.
pressie is er. Peter Takken heeft zich op deze
taak gestort. Hij heeft een filmoverzicht gemaakt en het resultaat kunt u zien tijdens de
tentoonstelling. Voor deze film is een paar
mensen geïnterviewd en deze interviews zijn
op vakkundige wijze in de film verwerkt.
Het is een geweldig document geworden.
Komt dat dus bekijken! De selectie van de
beelden is uiterst zorgvuldig gedaan en we
wisten niet dat er zoveel materiaal was. Dit
mag u niet missen!

ZWAAGSE VLAG

DONATEURSBIJDRAGE 2011
Uw donateursbijdrage 2011, €12,50, kunt u overmaken op rekening nummer 307746399 van de
Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM en
ADRES.

De Zwaagse vlag is weer verkrijgbaar. U kunt
hem bestellen door € 18,— (per stuk) over te maken op bankrekeningnummer 2789042 t.n.v.
B.J.M. Kalb te Zwaag o.v.v. aantal vlaggen en uw
(mail)adres..
Ook is hij te koop op de komende tentoonstelling
van de Stichting Historisch Zwaag op 17 oktober.
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