Turfrace KH 2018
Drachten-Leeuwarden

Turfrace Kulturele Haadstêd 2018
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een speciale editie van de Turfrace Smallingerland .Op speciaal verzoek van de
Gemeente Smallingerland wordt de Turfrace een jaar eerder georganiseerd in het
kader van LF 2018.

Drachten-Leeuwarden 25 & 26 mei

Het Bestuur van de Turfrace heeft o.l.v. Voorzitter Haiko van der Werff met een
groot aantal vrijwilligers een mooi en spectaculair groot tweedaags evenement
georganiseerd. 17 skûtsjes o.a. van de SKS en IFKS en 11 zeilpramen van de
Fryske Boerepream en Nye Sylpream nemen deel aan de 3 wedstrijden.

Zeilen/Bomen/Jagen

De officiële opening door Burgemeester Tom van Mourik is om 13.00 uur in het
Polderhûs op de Veenhoop, waarna de start van de wedstrijd naar Drachten
plaats vindt.

Start: vr.14.00 en 19.00 uur

Turfraceconcert “Helden fan

it Wetter”

Frysk Muzykfestival
Drachten vr. 21.00 uur

Flyboard lasershow
Drachten vr 22.30 uur

iteiten
Wal, Water & Centrumactiv
n naar Leeuwarden

Zaterdag geeft CEO Tjeerd van Bekkum het startsein en vertrekt de wedstrijd vloot
voor een ruim 30 km lange vaarroute naar Leeuwarden. Er wordt een muzikaal
cadeau meegenomen naar Leeuwarden. Ingepakt in Drachten en aangeboden
tijdens het concert “Helden fan it Wetter” in de Museumhaven in Leeuwarden.

Muziek langs de vaarroute van

Drachte

Vlootschouw Leeuwardenit wetter”
lden fan

Turfraceconcert 18.00 uur “He

Dit alles nadat de wedstrijdschepen zijn gefinisht en de hele vloot in vlootschouw
Leeuwarden binnenvaart o.l.v. het Fries Statenjacht “Friso” met aan boord de
commissaris van de Koning Arno Brok. De Turfrace sluit aan bij het Fries Straatfestival en het publiek wordt meegenomen naar de Museumhaven. De feestelijke
prijsuitreiking is op het plein voor Café “de Bak” in de Blokhuispoort.
Met dank aan de vele sponsoren, goede samenwerking met Gemeente
Smallingerland, de Provincie Fryslân, LF2018, Het Fries Straatfestival, Fryske FM,
de vrijwilligers e.v.a wordt de Turfrace KH2018 mogelijk gemaakt.

De organisatie Turfrace KH2018.

/ zat. 9.00 uur

Drachten: vr. 20.30 uur

Het wordt bikkelen, zeilen, bomen en jagen. De motor mag niet gebruikt worden.
Kom en beleef het mee! De wedstrijden zijn te volgen langs de vaarroute en
het publiek kan genieten van de mooie optredens van koren, korpsen en vele
“Fryske” artiesten. In de haven zijn naast de wedstrijdschepen ook een aantal
bijzondere schepen te bezichtigen. Rond de passantenhaven en op diverse
locaties in het Centrum van Drachten worden vele activiteiten georganiseerd.
De 2 jaarlijkse Beurtveer van Rottevalle sluit aan bij de Turfrace.

Welkom en geniet van dit prachtige evenement!
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Palaver in het Smelnehûs aan het Moleneind o.l.v.
wedstrijdleider Albert de Vries
Historische sferen rondom de Passantenhaven aan
het Moleneind. Beurtveer activiteiten van St. “Freonen
fan de Rot”, dames van de vereniging “Piepende
Wielen” met antieke kinderwagens en kinderen met
oudhollandse spelen. Optreden van het visvrouwenkoor
de “Voortvarende Vrouwen” uit Rottevalle e.o
“Frysk Folksliet”
Start door CEO LF 2018 Tjeerd van Bekkum en het
vertrek van de wedstrijdschepen & volgvloot
Optredens de “Peijesjongers” bij de Hooidambrug
in Oudega
Muzikaal vertier op het water m.m.v o.a. “Voortvarende
Vrouwen” aan boord van het skûtsje “het Bruine Leven”
Optredens shantykoor de “Brêgesjongers” uit Opeinde
op het terras van Hotel Princenhof Earnewâld
Warten Muziek op de kade & op een rondvarend zeilschip
Finish wedstrijdschepen in Leeuwarden bij de “Spoorbrug Greuns.” Aansluitend start de Vlootschouw met
vooraan het Fries Statenjacht “Friso” met aan boord
de Commissaris van de Koning Dhr. Arno Brok.
De wedstrijd- en volgvloot vaart richting Museumhaven
en legt aan bij Zuidergrachtswal t.h.v. de Blokhuispoort
Terras Proeflokaal “The Forebitter Men” Maritieme Folk
en Seasongs

10.00-17.00 uur
17.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

Fries Straatfestival in Leeuwarden
Na de slotact van het Fries Straatfestival in Leeuwarden
op het Wilhelminaplein wordt het publiek meegenomen
naar de Museumhaven en de Zuidergrachtswal voor het
Turfraceconcert vanaf het ponton in de haven
Concert op het Water “ Helden fan it Wetter” & aanbieden
muziekcadeau m.m.v. de korpsen Looft den Heer Boornbergum en Concordia Drachten, muzikanten, zangers en
koren o.l.v. dirigent Durk Krol en verteller Klaas Jansma
Binnenplein Blokhuispoort bij Café “de Bak” Prijsuitreiking
& huldiging winnaars Turfrace KH 2018
Muzikale afsluiter: The Forebitter Men

PROGRAMMA WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

15.00-17.00 uur
17.00-19.00 uur

Aankomst deelnemende skûtsjes en zeilpramen
Grytmansrak de Veenhoop
Blaaskapel & de “ Piipegaeltsje Sjongers”
Opening Turfrace KH2018 in het Polderhûs door
Burgemeester Tom van Mourik
Palaver o.l.v. wedstrijdleider Albert de Vries
Frysk Folksliet & Start Turfladen & vertrek
wedstrijdvloot met 17 skûtsjes en 11 zeilpramen
Diverse activiteiten op verschillende locaties in
het centrum
Passantenhaven & Moleneind, muziek,oude
ambachten en vele andere activiteiten
aankomst wedstrijdschepen in Drachten
Shanty en zee-manskoren “De Peijesjongers
uit Drachten & De Piipegaeltsje Sjongers uit
Rottevalle
Langs de kade de Bazuin & Polyphonia
Start Jaagwedstrijd skûtsjes & zeilpramen
Prijsuitreiking Jaagwedstrijd
Muzikaal cadeau “Helden fan it Wetter”. m.m.v.
Looft den Heer Boornbergum, Concordia, koren
& verteller Klaas Jansma. Inpakken cadeau voor
LF2018.
Muziekfeest Fryske artiesten o.a.
Gurbe Douwstra, Agnes Sambrink, Anneke
Douma, Frerik de Swetser met als afsluiter van
de avond Lytse Hille
Spectaculaire Flyboard & Lasershow in de
Drachtster Vaart

ZATERDAG 26 MEI

