Small Sail de Rottefalle vervolg zaterdag…
Na een prachtige dag vol muziek, schepen bekijken, elkaar ontmoeten, oud-ambachten bekijken,
klompkesilen, visjes kopen en hamburgers eten is het tijd om naar het MFC “it Werflân” te gaan.
Daar staat een heerlijke Captains Diner al klaar, klaargemaakt door Het Paviljoen de Leyen voor zo’n kleine
100 schippers, vrijwilligers, organisatie, bestuur en muzikanten. Gezellig aanschuiven aan de lange tafels
met een bord vol heerlijkheden. Met als verrassing een heerlijk toetje.

Daarna worden de tafels aan de kant geschoven door de vrijwilligers van het Werflân en wordt de zaal
klaar gemaakt voor het Maritieme concert.
Nanne & Ankie, wereldwijd bekend met hun o.a. prachtige liedjes over de zee, het schippersleven,de
heimwee enz. stappen op het podium om voor een redelijk volle zaal hun liedjes te zingen. Ze treden vaak
op en zingen hun repertoire in het Fries/ Egels/ Nederlands en Esperanto op feesten en festivals en
evenementen in binnen-en buitenland.

De Piipegaeltsje Sjongers, het shantykoor uit eigendorp zingt uit volle borst. Het koor bestaat al bijna 25
jaar en heeft inmiddels vele optredens op hun naam staan. Ze sluiten hun optreden af met het lied, ook de
titel van hun derde CD; “de Rot komt eroan…”Gelukkig is dit een droog optreden, want beide optredens
buiten waren in de regen.

De groep “Onstuimig Schuim” uit Noord-Holland was de hele dag op de markt, bij de schepen en bij het
Klompkesilen en nu op het podium in it Werflân met hun muzikale verhaal over de historie van het skûtsje
de Rot. Frank Edam heeft speciaal voor het 130 jarig bestaan van “de Rot”en het evenement “Small Sail de
Rottefalle” het verhaal geschreven. Kees las het verhaal voor en de muzikanten vulden het aan met
prachtige liedjes over de Rot en haar historie. De vissers uit Zoutkamp klommen ook nog even op het
podium om het lied, dat voor hen en over zoutkamp gemaakt was mee te zingen. “De Rot” heeft ook een
periode gevaren als vissersschip in Zoutkamp.

De mooie avond van luisteren werd voort gezet in de hal, waar het publiek nu zelf mocht zingen en
meezingen tijdens de singarround o.l.v. Nanne & Ankie.

Rond middernacht werd de avond afgesloten, in de haven is het stil en sfeervol…

Morgen allemaal naar de Schippersdienst en daarna de vlootschouw! Stap aan boord en vaar mee…

