
Groningse volksverhalen
een schip vol beeld en geluid

 

Spinbarg in Termunterzijl 
 

Vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017 
 
LOCATIE VERHALENSCHIP: Antoni Verburghwijk, Termunterzijl 
          (kade ter hoogte van parkeerplaats) 
 
OPENINGSTIJDEN SCHIP: vrijdag 22 september: 16.00 - 21.30 uur 

 zaterdag 23 & zondag 24 september: 14.00 - 21.00 uur  
 
Het meertje in het open land ziet er lieflijk uit. Maar pas op! Kom niet te dichtbij! Want daar klinkt 
een stem die je het duistere water inlokt… 
 
Reis door Groningen en overal zie je sporen van het verleden: dijken, wierden, middeleeuwse 
kerken, kronkelende waterlopen. Dit land is de bron van verhalen over witte wieven, duivels en 
wonderen: oude Groningse verhalen die tot leven komen in het project Spinbarg. 
 
Zo’n 25 Groningse filmmakers, kunstenaars en muzikanten hebben voor Spinbarg een aantal van de 
mooiste verhalen verbeeld, ieder op zijn of haar eigen manier: als animatiefilm, kunstinstallatie, in 
muziek of virtual reality. Beleef deze verhalen aan boord van het historisch vrachtschip 
Familietrouw en duik onder in een eeuwenoude wereld vol magie. 
 
Spinbarg trekt momenteel met de Familietrouw, eigendom van het Veenkoloniaal Museum 
Veendam, door de provincie Groningen. Op 10 locaties verspreid door de provincie kunt u het schip 
bezoeken. Daarnaast organiseren we op iedere locatie met mensen uit de omgeving aanvullende 
activiteiten rond volksverhalen. Zo maken leden van schildersvereniging De Stalmeesters in 
Termunterzijl gezamenlijk een schilderij van een zeemeermin (mythische hoofdpersoon in veel oude 
verhalen). Ook kinderen van basisschool De Woldrakkers/De Munte gaan aan de slag met verhalen 
uit de omgeving. Zij maken samen kunstwerkjes van restmaterialen. 
 
ZIE VOOR MEER INFORMATIE: www.spinbarg.nl of www.facebook.com/spinbarg 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): contact via Liefke Knol, Productiehuis Spinbarg, 
mail@liefkeknol.nl of 06 51 05 30 60 
 
Spinbarg is een project van Productiehuis Spinbarg en Erfgoedpartners in samenwerking met o.a. het 
Veenkoloniaal Museum Veendam en De Verhalen van Groningen en is mogelijk dankzij financiële bijdragen 
van de provincie Groningen, het Mondriaanfonds, NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, Fonds 
Cultuurparticipatie, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, Stichting J.B. Scholtenfonds, Kunstraad 
Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Prins Bernhard Cultuurfonds, Projectbureau Blauwestad, 
Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen, gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, 
Bellingwedde, Zuidhorn, Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer. 
 


