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onderstaand concept is van 2017 maar bewerkt om een globaal idee te schetsen
om met de voorbereidingen te beginnen is een inventarisatie van mogelijk deelnem,ende
koren/groepen nodig :
Het “FSD / ISSA-SHANTY-FESTIVAL OSTSEE 2018“ wordt nu voorbereid door
“Fachverband Shantychöre Deutschland e.V..“.
Het vindt plaats van eind aug/begin sept. 2018 in havens aan de Oostzee.
Na tot dusver tien zeer succesvolle SHANTY-FESTIVALS Oostzee wordt weer gerekend
op een sterke bezetting van internationale deelname van shantykoren en groepen.
Dit festival beperkt zich niet tot één stad of een paar dagen maar vindt plaats gedurende
een periode van acht dagen.
Op dit moment gaan we er van uit dat de zgn. westelijke Oostzee / Lübecker Bocht wordt
bezeild.
Na de eerste gesprekken in Burgstaaken op Fehmarn verheugen we ons erop dat de
Tourismus-Service Fehmarn, als ook de Gewerbeverein Hafen Burgstaaken dit festival
omarmt.
Verdere havens die we op het oog hebben zijn Neustadt, Travemünde, Lübeck en/of
Wismar. Met de verantwoordelijke instanties in Wismar is al gesproken en dat ziet er niet
slecht uit.
Het bijzondere aan dit festival is wederom dat de koren aan boord van zeilschepen reizen
en gedurende de gehele tijd aan boord verblijven.
Het eten aan boord wordt door de shantyzangers zelf bereid, waarbij de 2-koppige crew
graag aan de maaltijden deelneemt en daardoor snel een goede scheepsbemanning
ontstaat.
Tijdens de tijd op zee kan iedereen mee aanpakken om onder leiding de zeilen te zetten en
overstag te gaan en na afspraak met de schippers zelfs te sturen.
In overleg met de havens worden concerten gegevens en kunnen ook de zgn.sociale
optredens worden verzorgd in verzorgingshuizen e.d.
Mochten bedrijven zoals o.a. warenhuizen of HoReCa-gelegenheden belangsteling hebben
voor een optreden in hun zaak, staan we daar graag voor open.
In samenspraak met de havens wordt een gedetailleerd plan vastgelegd dat past in het
stadsmarketingplan.
Ieder haven zal voor de shantyzangers ook een gratis toeristisch programma opstellen.

De reden dat we zo vroeg aankloppen is dat we nu schepen in optie moeten nemen die we
het liefst zo snel mogelijk willen omzetten in een definitieve boeking. Enkele ons bekende
schepen zijn al niet meer beschikbaar dus haast is geboden!
De FSD besteedt de niet onaanzienlijke sponsorgelden van de havens om de kosten zo
laag mogelijk te houden.
Momenteel is gepland de bijdrage te verdelen onder de aktieve deelnemers die op de
schepen meevaren.
Als we rekenen dat daarmee de kosten voor het charteren van het schip aardig naar
beneden gaat kunnen de koren uitgaan van een prijskaartje per persoon van ca. 220,00 tot
250,00 € voor de hele week (Gasten en niet-leden van de FSD ca. 250,00 bis 300,00 €) –
afhankelijk van het uiteindelijk gecharterd schip. Hierin is niet inbegrepen het eten/drinken
aan boord, eventuele havengelden in de andere havens en motoruren (ca. 70,00 €).
Mocht er belangstelling zijn om deel te nemen dan graag bericht aan de organisatie.
We vragen om begrip dat we altijd een aanmelding incl. handtekening nodig zijn en
dat koren alleen deel kunnen nemen als de schepen via de FSD zijn geboekt !

De leiding van de organisatie is in handen van de FSD president
Aanmelding en nadere informatie
Fachverband Shantychöre Deutschland e.V.
Präsident Hans Rodax, Holtstr. 89, D - 32120 Hiddenhausen
Telefon: +49 (0) 5221 – 626032 / +49 (0) 173-5421869
Telefax: 05221 – 62 60 33
oder email:
HansRodax@t-online.de

Wie wil dit in 2018 nu niet weer eens meemaken

Schema FSD / ISSA - SHANTY-Festivals Oostzee 2018
(wijzigingen voorbehouden)
Zondag
Tot 18:00 uur
Maandag

naar Kiel of Wismar? reizen
aan boord van de traditionele zeilschepen – inkwartieren
Zeiltocht naar .....?
Binnenlopen ....... – inkomende parade? in konvooi met
begeleidings- en begroetingsschepen
Optredens van de shantykoren in de tent aan de haven.
Stadsrondleiding en bezichtigingen
Sociale optredens van shantykoren
Vrij zingen in de stad
“Open Ship“en rondvaarten met de zeilschepen

Dinsdag
Haven ...........?
Optredens van de shantykoren in de tent aan de haven.
Stadsrondleiding en bezichtigingen
Sociale optredens van shantykoren
Vrij zingen in de stad
“Open Ship“en rondvaarten met de zeilschepen
Woensdag
Haven ........?
ca. 11:00 uur gezamenlijk vertrek uit de haven
dagbesteding vrij in overleg met de schipper richting
Burgstaaken
Donderdag
Op zee vrij in overleg met de schipper

Vrijdag
Hafen Burgstaaken / Fehmarn
Binnenlopen Burgstaaken – inkomende parade in konvooi met
begeleidings- en begroetingsschepen
Optredens van de shantykoren in de tent aan de haven.
Stadsrondleiding en bezichtigingen
Sociale optredens van shantykoren
“Open Ship“en rondvaarten met de zeilschepen
Zaterdag
Haven Burgstaaken / Fehmarn
Optredens van de shantykoren in de tent aan de haven.
Stadsrondleiding en bezichtigingen
Sociale optredens van shantykoren
“Open Ship“en rondvaarten met de zeilschepen
Rondleidingen aan boord met uitleg
Workshop Shanties met deelname publiek.
Zondag
Zeilend of op de motor naar Kiel of Wismar
Gezamenlijk vertrek van de vloot naar Wismar
- afmonsteren en thuisreis

Graag onderstaande bon invullen en ondertekend opsturen

Fachverband Shantychöre Deutschland e.V.
Präsident
Hans Rodax
Holtstr. 89
D – 32120 Hiddenhausen
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-5Antwoordstrook inventarisatie
graag volledig, duidelijk en in BLOKLETTERS invullen
SHANTY – FESTIVAL Oostzee 2018

Shanty koor/groep

…………………………………………………..

Adres

…………………………………………………..

Postcode en plaats

…………………………………………………..

Naam kontaktpersoon

…………………………………………………..

Email

…………………………………………………..

Telefoonnummer

…………………………………………………..

We hebben interesse
O

wij hebben interesse zonder verplichting

O

wij hebben interesse en melden ons vast aan met
ca. ………aktieve koorleden en ...... gasten om de hele reis mee te maken

O

O

We kunnen in 2018 helaas niet deelnemen maar adviseren het evenement wel door te
zetten

Wij zijn NIET geinteresseerd aan deelname.

Plaats en datum

....................................…………………

Handtekening

………………………..………………..

Inzendtermijn : uiterlijk 10.11.2017

