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NIEUWE SHANTY FILM 
BINNENKORT 

IN DE BIOSCOPEN IN NEDERLAND

Splendid Film BV brengt in Nederland de film Fisherman’s Friends uit. Het bestuur van ShantyNederland 
mocht al de trailer van de film zien en wij vonden het een pracht product. 
De film zal door geheel Nederland in bioscopen en filmhuizen te zien zijn, een overzicht waar de film in uw 
omgeving draait, vind je hier.  https://www.filmladder.nl/film/fisherman-s-friends-2019 
 De film zal 10 oktober worden uitgebracht.
Na een gesprek op het hoofdkantoor van Splendid Nederland (een Duits bedrijf van origine) hebben zij SN 
aangeboden om 30 vrijkaarten (2 per koor) gratis ter beschikking te stellen. De uitreiking is op volgorde van 
binnenkomst. U kunt op deze https://www.datacentershantynederland.nl/filmkaarten.html  de kaarten aanvragen. 
Via deze https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UAjf2YCRyT4&t=6s  kunt u de trailer bekijken.
Een leuk idee om eens met u koor te doen: vooraf aan een voorstelling een live optreden te geven. 
E.e.a. natuurlijk in overleg met de plaatselijke bioscoop. 
Contactgegevens kunt u aanvragen via laurens.vanlaake@splendid-film.com.



Er bereiken zo nu en dan berichten, dat ondanks 
dat een koor is aangesloten bij ShantyNederland er 
een factuur direct van de FEMU bij een koor bin-
nenkomt. 
Meldt direct aan de FEMU dat uw koor lid is bij Shan-
tyNederland en betaal in geen geval naar de FEMU!! 
ShantyNederland heeft een contract waar alle Shan-
tykoren aangesloten bij SN ondervallen, en er dus niet 
rechtstreeks aan de FEMU moet worden betaald.

FEMU

De stand van zaken van de 
verzekering via ShantyNederland

AL ruim 10% van de aangesloten koren heeft zich 
inmiddels aangemeld voor de collectieve verzekering 
welke ShantyNederland heeft bereikt met Braam ( 
onze tussenpersoon);  veel koren starten pas in janu-
ari 2020. Sommige koren besparen zo bedragen oplo-
pend tot 500 euro per jaar.
Wij kunnen ons voorstellen, dat dit niet het meest 
besproken agendapunt in uw bestuursvergadering is, 
maar het is toch zeer de moeite waard.
De drie verzekeringen in het kort:
Bestuursaansprakelijkheid
Ongevallen Inzittenden verzekering
Wettelijke Aansprakelijkheid

Daarnaast kunnen ook instrumenten, trans-
portverzekeringen e.d. worden geregeld.
Wellicht aandacht aan besteden in uw bestuursverga-
dering. Voor meer info zie
https://www.datacentershantynederland.nl/de-samenstel-
ling.html

Oktober  
1...Groenlo - Concert voor de seniorenvereniging
2, 9, 16, 23 en30..Drijfhout in Podium Vlieland
5...Maassluis - 1ste Shantyfestival Maassluis
5...Boornbergum - Shanty Gala-Avond
6...Vlaardingen – 46e ShantyCafé
12..Assen - Scheepskoor “Bij Nacht & Ontij” 25 jaar
12..Giessenburg - 121�2 jubileumfeest
13..Appingedam - Maritiem concert 3
18 -21..Workum – Liereliet
19..Loppersum - Eemsdeltafestival
19..Oosterwolde - Feestelijke presentatie nieuwe 
liedjes.
19..Dordrecht - Shanty Meezingmiddag
20..Rotterdam - 100ste  ShantyCafé
20..Noordwolde - Theatershow “FOUR SEASONS”
26..Leeuwarden - Internationaal Shantycafé
26..Nieuwe Pekela - Maritieme avond
November
3...Vlaardingen - 47e ShantyCafé
3...Nijkerk - 2 jarig bestaan Inloophuis
3...Zwolle - Shanty’s & Ierse Songs op de Oosterschel-
de
3...Maarssen – 8e Shantycafé
6 en 13..Vlieland - Drijfhout in Podium Vlieland
8 en 9...Haaksbergen - Kappenconcert 2019
15..Nijkerk - Marktoptreden
17..Rotterdam - 101st ShantyCafé
21..Steenwijk - Theatershow “FOUR SEASONS”
23..Monster - Ierse Avond
December
1...Vlaardingen - 48e ShantyCafé
13..Hardinxveld Giessendam - Irish Christmas 
evening
15..Rotterdam -  2e Kerst - ShantyCafé
22..Emmen - Parc Sandur shanty matinee

U kunt nu al uw openbare optredens/evenementen 
opgeven voor de Agenda 2020 van ShantyNederland. 
Dit jaar is de Agenda 20.216 maal bezocht en zijn er 
2.827 bladzijden bekeken. Betere gratis reclame voor 
uw koor/evenement is er niet en wordt vrijwel direct 
gescand door de “spy robots” zoals o.a. Google.

VERZEKERING

AGENDA



Op zondagmiddag 20 oktober a.s. zal het 100e Shantycafé plaatsvinden op het voormalige lichtschip Vessel 11 
dat ligt afgemeerd in de Wijnhaven te Rotterdam.
Het fenomeen “Shantycafé” is uniek omdat er in steeds wisselende samenstelling solisten, kleine en grotere 
groepen zangers en musici, maar ook verhalenvertellers optreden die zingen en vertellen over de oude zeil-
vaart, de visserij en allerlei andere zaken die te maken hebben met varen en de zee. Uit alle windstreken van 
Nederland en soms zelfs van over de grens komen ze naar Rotterdam. Shantycafe’s worden momenteel in vele 
plaatsen in ons land en het buitenland georganiseerd, maar Rotterdam heeft de eer als eerste in Nederland het 
Shantycafé te hebben geïntroduceerd.

Shantycafé Rotterdam is een initiatief van Shantykoor Rotterdam en Shantykoor Barend Fox.
Deze twee shantykoren hebben 17 jaar geleden de “Stichting Shantyfestival Rotterdam” opgericht. Hieruit is 
het idee ontstaan om een shantycafé op te richten. Vanaf het begin werd gekozen om dat te doen op het rode 
lichtschip V11 in de Wijnhaven te Rotterdam.
In 10 jaar is dat initiatief uitgegroeid tot wat het nu is, altijd op de 3e zondagmiddag van de maand.

Het is steeds weer een verrassing wie er zullen optreden. Alleen voor deze 100e keer zijn er enkele groepen 
uitgenodigd. Als speciale attractie zal het shanty jeugdkoor “De Rotterdamse Scheepsmaetjes” acte de présence 
geven. Tussen de optredens van de groepen door is er altijd de mogelijkheid voor een spontaan optreden of een 
verzoeknummer. De toegang is altijd gratis.

Het zal wel erg druk worden, zondag 20 oktober, want het is altijd heel gezellig tijdens de shantycafe’s op de V11, 
dat oude lichtschip, dat van 1951 tot 1988 gestationeerd was in de Ierse Zee voor de kust van Zuid Wales. Voor 
deze gelegenheid zal niet alleen de benedenruimte, maar ook het bovendek plaats bieden aan de optredende 
groepen. Ons bestuur zal zeker met een deputatie aanwezig zijn en we feliciteren nu alvast de organisatoren met 
deze mijlpaal!

 

100e SHANTYCAFÉ IN ROTTERDAM.
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