
Aan Boord ! Zingen op de Zoute Zee 
 

Maritiem muziektheater voor en met kinderen op Deunen & Deinen Festival 

 

Het festival “Deunen & Deinen 2014” in Enkhuizen gaat van start met een spannend schoolproject.  Op 

vrijdagochtend 21 februari zal de groep “De Varensgezellen” samen met basisschool “De Tweemaster” 

in de Doelen een muziekverhaal op de planken brengen. 

 

De Tweemasterschool in Enkhuizen krijgt in de 2 weken voorafgaand aan 

het festival de “Varensgezellen” op bezoek. In elke klas wordt een muzikaal 

verhaal verteld, gespeeld en gezongen.  

De kinderen doen in dit verhaal volop mee: Ze zingen, ze dansen, ze hangen 

aan touwen of draaien in het gangspil. De kleinsten, de middengroepen en 

de oudere leerlingen krijgen daarbij, rekening houdend met hun leeftijd, drie 

verschillende programma’s aangeboden.  

Per groep wordt een eigen lied aangeleerd dat ook op de grote voorstelling 

in de Doelen zal worden gezongen. Deze liederen samen vormen de basis van 

het muziekverhaal “Aan boord ! Zingen op de Zoute Zee”, dat speciaal voor 

deze dag is geschreven. 

 

Het doel van de Varensgezellen en de organisatoren van Deunen & 

Deinen is daarbij het opnieuw leven inblazen van oude, traditionele 

volksliederen. Deze liedjes zijn soms al honderden jaren oud en hebben 

de tand des tijds doorstaan  dankzij mondelinge overlevering.  

Iedereen kent het lied “Jan, Pier, Tjoris en Corneel” nog wel, maar er is 

zoveel meer. Met het doorgeven van deze liedjes, van “Berend Botje” tot 

een Engelse Shanty, hopen ze dat bij deze kinderen die traditie weer een 

aantal jaren kan voortleven. 

Maar ook nieuwe liederen over de zee komen aan bod op school en in de 

grote voorstelling. Deze zijn onder andere geschreven door de 

muziekgroep “Pekel” en Frank Edam van Onstuimig Schuim. 

 

Het belooft een waar spektakel te worden in de Doelen.  

Als het weer het toelaat vertrekken de kinderen van hun school 

de Tweemaster om 9.30 uur in een grote optocht van hun school 

naar De Doelen.  

Natuurlijk zijn alle ouders, grootouders, belangstellenden en 

festivalgangers van harte uitgenodigd op vrijdag 21 februari. Zorg 

dat u om 10.00 uur “Aan Boord !” bent ! 

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom. 

 

De Varensgezellen bestaan uit:  

Frank Edam, Jacquelien Buijs en Kees Fit:  Spelers en zangers,  

                             bekend van de muziekgroep “Onstuimig Schuim”  

Piet Parée : Schrijver en verteller van de verhalen 

André Visser : Muzikant o.a. spelend in “Gedonder in de Glaze”.  

 

Deunen & Deinen wordt gehouden in Enkhuizen op 21, 22, 23 februari 2014. 

Voor verdere informatie: Deelnemende artiesten, plaatsen en tijden, eet- en 

slaapgelegenheid, prijzen en reserveringen zie: www.almanak.nl  


