PROGRAMMA

10. Oudheidkamer

1. Museum Stoomtram

Lokale held: René van den Broeke
Programma: Hoorns Harmonie Orkest

Lokale held: Kees van Louvezijn
Programma: Doorlopende expositie

Sepehr Maghsoudi
Foto: Floris Krelage

In de regentenkamers van het voormalig Wees- en Oudeliedenhuis vind je de Oudheidkamer;
thuishaven van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Bewonder de bibliotheek,
de collectie nautische instrumenten, de schitterende scheepsmodellen en originele Hondius
kaart. Kees van Louvezijn en zijn collega’s vertellen je alles over de ontdekkingsreis die in 1615
begon, en hoe je in die tijd het best kon navigeren.

Dit rijdende museum over de geschiedenis van de stoomtram is een unieke
beleving. Kom kijken achter de schermen, rij op een stoomlocomotief, luister
naar verhalen en bezoek de werkplaats, waar het Hoorns Harmonie Orkest
mooie thematische nummers speelt.

11. Westfries Museum en Roode Steen

Lokale held: Ad Geerdink
Programma: Expositie Kaap Hoorn, Virtueel de Kaap Ronden, Start
geluidswandeling ‘Moet je Hoorn’ en Light-Up Collective vanaf 22.00u

2. Muziekschool Gerard Boedijn

Lokale held: Joop Brakenhoff
Programma: Doorlopende openstelling & voorstelling ‘Hoorn en het Water’
Joop Brakenhoff werd geboren in het jaar van de watersnoodramp en is sindsdien
gefascineerd door water en overleven. Hij heet je welkom in het prachtige gebouw, waar
docenten van de muziekschool de voorstelling ‘Hoorn en het water’ spelen, samen met het
publiek. Duur: 20 min.

3. Theater Het Pakhuis

Hét museum van de Gouden Eeuw. Bezoek de expositie of ervaar zelf het ronden
van de Kaap met Oculus Rift VR. Zodra de schemering intreedt zal het LiGHT-UP
Collective het Westfries Museum onder handen nemen. Ze tekenen en schilderen
met licht; een bijzondere combinatie van kunst en interactieve technologie.

52º 38’ NB

De theatrale geluidswandeling Moet je Hoorn! leidt je door de stad. Met zang,
muziek en straatgeluid vertellen Hoorn en haar inwoners een ontroerend
nieuw verhaal over de stad, gebaseerd op de roemruchte historie én
het heden.

Inde Maent van Iunio, Anno
1615, sijnde toegherust
en afghevaren van
de Stadt Hoorn, de
Schepen ghenaemt
d’Eendracht ende
Hoorn…

Lokale held: Irma Sijs
Programma: Broodje Kaap Verhaal om 20.30 & 22.30u
In een voormalig VOC-pakhuis bevindt zich Hoorns kleinste theater. Een geliefd theater,
mede dankzij programmeur en regisseuse Irma Sijs. Theatergroep MAZZA! brengt op
komische wijze het verhaal van Willem Schoutens vrouw, die in het logboek leest dat haar
man tijdens de reis is overleden. Duidelijk een broodje Kaap Verhaal! Duur: 45 min.

4. Hotel Maria Kapel

12. Affiche Museum

Lokale held: Sylvia Wybenga
Programma: performance Zandkapers om 20.00, 20.45
en 21.30u
Ontdek de collectie affiches en posters in het tijdelijk
onderkomen van het Affiche Museum, waar ook
ZandKapers te zien zal zijn. Sylvia Wybenga verbeeldt
met zand de historische verhalen over zee en avontuur.
Met lichtontwerp van Henk Dekker.

Lokale held: Nanska van de Laar
Programma: Doorlopende expositie, documentaire ‘De Gouden Tijden’
De Dansonderneming om 20.15, 21.00, 21.45, 22.30 en 23.15u
Een vol programma in deze prachtige 16e-eeuwse kapel, die wordt gebruikt voor exposities
en residenties. In de binnentuin speelt de Dansonderneming van Nanska van de Laar de
voorstelling ‘Etre’, duur 20 min. In de filmzaal zie je de documentaire ‘De Gouden Tijden’,
en Sybren de Boer nodigt je uit voor Into the Mystic; een bijzondere expositie rondom
een vulkaan.

13. Fysiek Locatietheater 800-KH
Start: 20.30, 21:30 en 22:30u

14.

Op de locatie van de oude schouwburg reizen we
deze avond naar de toekomst. Een komisch scifi avontuur over de Nederlandse handelsgeest
en vooruitziende blik. Gespeeld door
leerlingen van het Tabor-college Hoorn.
Duur: 20 min.

5. Statenlogement

Lokale held: Nachtburgemeester Onno van Veldhuizen
Programma: Theater Op Roet om 20.00, 20.45, 21.30, 22.15 en 23.00u

Voor één avond krijgt de burgemeester de rol van Nachtburgemeester. Hij vertelt over dit
bijzondere gebouw, waarna je in de scène van Op Roet kennis maakt met Isaac Le Maire
en de Heren XVII. Duur: 15 min.

4º 27’ NB

6. Grote Kerk

Lokale held: Historisch personage
Programma: Open toren bespeling om 20:00u
en doorlopend: Bloementapijt vanuit de toren

Ontrent de middach was sulcken
De op één na oudste kerk van Hoorn, anno 1519,
is van oudsher de kerk van schippers en vissers.
gedruysch voor aende boegh van ’t
Op 14 juni 1615 hield men hier de kerkdienst voor
schip, de Zee was heel root van bloet,
Schouten en Le Maire, voordat zij vertrokken. Met Chris
wy bevonden daer nae dat een
Wobben als presentator en een show van Hoorns modegroote ghehoornde visch ofte
icoon Sepehr Maghsoudi. Daarna kan gedanst mag worden
Zeemonster teghen ’t schip
in de kerk. Deze bijzondere samenwerking tussen DJ, organist
en beeldmuzikante mag je niet missen.
met zijn hoorn hadde
ghestoten met een
15. Baatland
wonderbaerlijcke
Lokale helden: Eveline Agema en Inge Voskamp
cracht

Kaap de toren! Stadsbeiaardier Frits Reynaert verwelkomt u in de stad met passende
klanken. Duur: 45 minuten. Klim naar boven voor een bezoek en bewonder vanaf daar
tevens het bloementapijt dat de route van Schouten en Le Maire verbeeldt. Vergeet het
uitzicht over Hoorn niet!

7. Zwarte Olifant & Loft der Zotheid

Lokale held: Daphne Koopman
Programma: Vier ontdekkingsreizen

Een multimediale stadskantine en een hotel zonder kamers; samen presenteren zij vier
bijzondere ontdekkingsreizen. Want de tijd van de grote ontdekkingsreizen betekende ook
een verandering in de belevingswereld. Reis mee! Van nieuwe smaken naar de nieuwe
mens, en van het museum der antihelden naar zelf creëren.

Programma: ‘DROOM’ van Poolse Vis om
20.00 en 21.15u
Sneak Preview Hoornse Stadsfeesten om 22.15u

8. Boterhal

1.

Lokale held: Hedwig Baartman
Programma: Expositie, Poetry&Beats, Onno Kosters en
Op Roet om 20.00, 20.45, 21.30, 22.15 en 23.00u

Lokale held: Cor Bakker
Programma: Cor Bakker en Jan Menu om 20.00 en 22.00u
Bordemar (uit Chili) om 21.00 en 23.00u
De historie van dit gebouw gaat bijna 600 jaar terug en de verhalen uit
de Gouden Eeuw galmen nog na. Vanavond komen de klanken van
Nederland en Chili samen in de prachtig gerestaureerde zaal. Met
een Kaap Hoorn 400 biertje in de hand luister je naar Cor Bakker
en Jan Menu, en de Chileense band Bordemar.

Met uitzicht over het IJsselmeer - eens de woeste zee – neemt Poolse Vis
je mee in de voorstelling ‘DROOM’. Daarna kun je genieten van Fader Trio en
Jack Shake & The Wishbones, als sneak preview van de Hoornse Stadsfeesten
op 19-21 juni.

16. Het Schippershuis

Dit kunstcentrum is gevestigd in een monumentaal pand uit 1563, waar al sinds 1982
tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten plaatsvinden. Stadsdichter Hedwig
Baartman is te zien met Poetry&Beats en Onno Kosters komt met zijn gedicht en
lied ‘Kaap Hoorn’.

9. Het Huis Verloren

14. Oosterkerk

Lokale held: Sepehr Maghsoudi
Programma: Sepehr Maghsoudi om 20.00u
Rick Nibbering, Kees Jongenelen en
Ninya de Wever

Lokale held: Robert-Jan Knook
Programma: Interviews met Robert-Jan Knook, Lezing, Op Roet

57º 40’ ZB

De laboreuse Reyse eyndicht hier niet:
dese avontuurlijcken Hoornsche
Voyagie heeft syn vervolgh…
7.

Robert-Jan Knook is de gastheer deze avond en praat met een aantal bijzondere gasten.
Paul Knevel, hoogleraar publieksgeschiedenis, geeft op geheel eigen wijze een korte lezing
en Op Roet speelt een voorstelling exclusief voor mannen met baarden.

17. Julianapark

Lokale held: Boxie
Programma: DYI recycling, Juttersmuseum, Boxie

Kom langs in een betere, mooiere wereld. Hier maak je nieuwe dingen met plastic afval, kun je
kunstenaar Boxie helpen de wereld een stukje mooier te maken, en geniet je van muziek van Roy Licht.
Er is ook het Juttersmuseum. De Stadsjutter van Hoorn neemt je mee langs gevonden voorwerpen en
vertelt verhalen over de zee. ’s Nachts kun je – bij drukte – de Sail-off ook vanaf dit punt bekijken.

18. Cinema Oostereiland

Lokale held: Margret Wagenaar
Programma: Preview 50/50 met lezing Menno van Wees om
20:00, 21:00 en 22:00u

4.

NACHTBURGEMEESTER

5.

In één van de 17-eeuwse pakhuizen op het Oostereiland draait in de
kleine zaal de preview van 50/50. Dit voorjaar reisde Tim Knol samen
met Djurre de Haan naar Chili; om Kaap Hoorn zelf te ervaren en een
nieuw nummer te componeren. Filmmaker Menno van Wees ging mee.
Hij vertelt aansluitend over deze bijzondere reis. Duur: 20 min.

Onno van Veldhuizen heet u van harte welkom in de stad.

1.
SB
SA
2.

19. Zeilschip de Egberdina

Lokale held: Wouter van Dusseldorp
Programma: Foto-expositie Esmeralda van Belle,
de Architectuurquiz
Dit prachtige schip heeft haar vaste ligplaats naast de Hoofdtoren, recht onder de
scheepsjongens van Bontekoe. Vanavond ligt ‘de oude dame’ aan het Oostereiland.
Stap aan boord en speel de quiz van Architectuurcentrum Hoorn, of bewonder de
expositie van Esmeralda van Belle. Zij heeft Hoorns kleurrijke verleden gevat in een
tiental foto’s.

3.

4.

12.
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5.

20. Museum van de Twintigste Eeuw

SC

V5

Lokale held: Playmobil poppetje
Programma: Playmobil-tentoonstelling en piratenspeurtocht

13.

Het museum - gevestigd in een oude gevangenis – heeft een bijzondere Playmobiltentoonstelling in huis. Er is zelfs een replica van het beroemde schip de Halve Maen.
Je kunt van alles ontdekken, zien en doen. Ga op piratenspeurtocht en beleef het zelf!

6.

8.
9.

14.

HOORNSCHE HOP

Lokale held: Lucas Rive
Programma: Zilte Smaken proeverij , Theatervoorstelling 20:15, 21:15 en 22:15u

10.

KARPERKUIL

G3
V4

Op de zuidpunt van Oostereiland ligt deze museumhaven; het nieuwe trefpunt voor
liefhebbers van maritieme historie. Bezoek de expositie, leer navigeren en ga mee op
reis met de bemanning in de voorstelling ‘De Ontdekking van Kaap Hoorn’. Ook voor
zilte smaken zit je hier goed: Chef-kok Lucas Rive zal je de lekkerste smaken uit de zee
laten proeven.

16.

V2

ONDERWEG

Stadsgidsen Oud Hoorn (G)

Op vier locaties in de stad vind je de stadsgidsen van Oud Hoorn, met hun prachtige
verhalen over de meest bijzondere plekken van Hoorn.
G1 Hoofdtoren, G2 Oosterkerk, G3 Roode Steen, G4 VOC Kantoor Muntstraat

VERVOER

SF

LOCATIES
18.

Het verhaal van 400 jaar Kaap Hoorn vertelt door bekende en onbekende personages.
Ontmoet deze historische figuren tijdens je tocht en ontdek nieuwe verhalen.

Op Roet

1. Museum Stoomtram
2. Muziekschool Gerard Boedijn
3. Theater Het Pakhuis
4. Hotel Maria Kapel
5. Statenlogement
6. Grote Kerk
7. Zwarte Olifant / Loft der Zotheid
8. Boterhal
9. Het Huis Verloren
10. Oudheidkamer
11. Westfries Museum / Roode Steen
12. Affiche Museum
13. Fysiek Locatietheater 800-KH
14. Oosterkerk
15. Baatland
16. Het Schippershuis
17. Julianapark
18. Cinema Oostereiland
19. De Egberdina
20. Museum van de Twintigste Eeuw
21. Centrum Varend Erfgoed
22. Sail-off 400 jaar Later

Watertaxi (V) en Hoorn Citytours

Op de kaart zie je de verschillende opstapplekken voor de Watertaxi. Stap in, beleef
Hoorn vanaf het water en luister naar bijzondere historische verhalen. Of rij een
stukje mee met Hoorn Citytours en ervaar de stad op een milieuvriendelijke
manier met de elektrische auto’s. Ze rijden langs de meest prachtige plekken
van Hoorn en je kunt op je gemak genieten van de historische gevels, de
gezellige haven of een spannend verhaal.

ZILTE SMAKEN
Ben je al eerder in Hoorn? Proef dan de zilte smaken en de lekkerste
gerechten van Hoorn. Diverse restaurants en horecagelegenheden
bieden speciale menu’s aan voorafgaand aan NachtKapers.
= ook leuk voor kinderen

VLUCHTHAVEN

G1

400 jaar later kijken we terug op een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis. Klokslag
middernacht zal er op en rondom het water, in de haven van Hoorn, een waar spektakel
plaatsvinden. Op een moderne manier nemen wij nogmaals afscheid van Schouten en
Le Maire en beleven we de sail-off van een spannende ontdekkingsreis.

Op meerdere locaties speelt op Roet scènes uit het Kaap Hoorn-verhaal. Exclusief voor
dames met pit een scène bij het Water en Vuurhuys (Schoolsteeg) over geschreven en
ongeschreven brieven. Duur: 15 min. Start: 20.00, 20.45, 21.30, 22.15 en 23.00u
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N

N
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Lokale held: Wouter Hakhoff
Start: 00:00u
Te bekijken vanaf Oostereiland of bij drukte vanaf het Julianapark

Shantymen Kaap Hoorn

EN
15.
AV

H

22. Sail-off 400 jaar Later

Kom luisteren naar de mooiste zeeliederen en Chileense liederen
20.00u Roode Steen, 21.00u Plein voor de Grote Kerk, 22.00u Julianapark

V3

G2

11.

21. Centrum Varend Erfgoed

De Rode Draad

SD

7.

WWW.NACHTKAPERS .NL

17.

19.

SE

20. 18.

GRASHAVEN

BUITENHAVEN

V1
21.

22.

STARTPUNTEN (S)
SA Pelmolenpad, SB Station, SC Jeudje , SD Oosterpoort, SE Julianapark, SF Oostereiland

CITYTOURS

SA Pelmolenpad, SB Station, SC Jeudje, SD Oosterpoort, 6 Grote Kerk, 16 Het Schippershuis

WATERTAXI (V)
V1 Wachtershuisje, V2 Oostereiland, V3 ABC, V4 Vismarkt, V5 Jeudje

