DE GRANDE FINALE VAN NACHTKAPERS
Eerste editie museumnacht ‘NachtKapers’ in zicht
Hoorn telt af richting de eerste editie van NachtKapers. Op zaterdag 13 juni kapen
culturele instellingen, theatermakers, muzikanten, bedrijven en inwoners van Hoorn
voor één avond de stad en nemen je mee langs een prachtige geschiedenis. Proef, ruik
en beleef Hoorn op een nieuwe manier en laat je om middernacht verassen tijdens de
grande finale in de haven.
Sail-Off
400 jaar later kijken we terug op een bijzondere gebeurtenis in de historie van Hoorn,
het begin van de ontdekkingsreis van Schouten en Le Maire. Op weg naar een nieuwe
route richting de Oost ontdekten zij Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van Chili.
Klokslag middernacht vindt op en rondom het water, in de haven van Hoorn, de grote
finale van NachtKapers plaats. Op een moderne manier nemen wij, exact 400 jaar
later, nogmaals afscheid van Schouten en Le Maire, met de sail-off van deze
spannende ontdekkingsreis, waar ook de onlangs in Hoorn aangemeerde Halve Maen
een belangrijke rol in speelt. Zij vertrekken niet in stilte, maar in ’een spektakel wat
ogen en oren en de beleving prikkelt’. Tijdens deze nachtelijke finale van NachtKapers
zullen meer dan 100 acteurs, musici, zeelui en acrobaten deze zeehelden een modern
afscheid geven, onder de regie van muzikant en componist Wouter Hakhoff. Een
spektakel dat de avond in stijl zal afsluiten.
De sail-off start om 00.00u en is te bekijken vanaf Oostereiland,
of bij drukte bij het Julianapark.
Voorafgaand aan de Sail-off ontdek je tijdens NachtKapers de historie en het culturele
leven van Hoorn op ruim 20 locaties in de stad, met een bijzonder programma. Vanaf
19.30u word je welkom geheten op de startlocaties (Jeudje, Station, Pelmolenpad en
Oosterpoort) en ontvang je een programmakaart om je eigen ontdekkingsroute door de
stad te beginnen. Bekijk een historische scène van Op Roet, kom dansen in de
Oosterkerk, geniet van de zilte smaken van Lucas Rive bij Centrum Varend Erfgoed.
Nieuwsgierige reizigers kunnen alvast op www.nachtkapers.nl kijken voor het
blokkenschema, het gehele programma en de routebeschrijving naar en in Hoorn.
NachtKapers is gratis toegankelijk en start om 19.30u vanaf meerdere startlocaties.
Overdag beleef je bij de WSV op het water admiraalzeilen met de Halve Maen en
overal in de stad zijn speciale menu’s en arrangementen voor wie ook de smaken van
Hoorn wilt proeven.
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