Groningse volksverhalen
een schip vol beeld en geluid

Spinbarg in Wedde
Vrijdag 15 t/m zondag 17 september 2017
LOCATIE VERHALENSCHIP: Steiger naast gemeentehuis, Hoofdweg 2, Wedde
OPENINGSTIJDEN SCHIP: Vrijdag 15 en zaterdag 16 september van 14.00 - 21.30 uur*
Zondag 17 september van 12.00 - 21.30 uur*
* Laatste bezoeker gaat om uiterlijk 20.30 uur naar binnen
In Jipsinghuizen woonde eens een oude vrouw, bovenop een heuvel. Elke avond zat ze achter haar
spinnewiel om te werken aan een reusachtig web. Met dit web probeerde ze vanaf haar ‘Spinbarg’
(ofwel ‘Spinberg’) jonge mannen te vangen.
Spinbarg is ook de naam van ons project. Net als de spinvrouw in Jipsinghuizen willen we mensen
vangen in een betoverend web vol verhalen, beelden en muziek. We brengen oude Groningse
volksverhalen tot leven door ze op een eigentijdse manier te verbeelden en te vertellen over de
historische achtergronden van die verhalen.
Vanaf augustus 2017 trekt Spinbarg met het historische vrachtschip De Familietrouw van het
Veenkoloniaal Museum Veendam door de provincie Groningen. Op 10 locaties verspreid door de
provincie kunnen mensen het schip bezoeken (doorlopende voorstelling van ongeveer 55 minuten).
In het ruim staan twaalf kijkkasten: kleine theatertjes, waar de bezoeker verhalen beleeft,
vormgegeven en verteld door Groningse kunstenaars, animatoren, filmmakers en componisten.
Van 15 t/m17 september ligt de Familietrouw in Wedde en kunt u aan boord de Spinbargvoorstelling bezoeken. Daarnaast organiseert Spinbarg in samenwerking met bewoners uit de
omgeving een aantal aanvullende activiteiten: op zaterdag wandelingen met muziek en verhalen, op
zondag rondvaarten met optredens van Marlene Bakker en regiogids Henk Opheikens. (zie voor dit
programma het aparte persbericht).
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.

