Dagprogramma festival
Blij op de boerderij op Schiermonnikoog
op 1 mei
locatie: Boerderij de Branding
10.30 Ontvangst met koffie/thee en lekkers.
Opening burgemeester Ineke van Gent:
de waarde van de aarde
Speech Marlise Vroom (aanjaagster circulair Friesland en festival B)
eet de grond gezond
11.15 Lezing Theo Mulder

de apotheek van de toekomst

Bezichtiging expositie “dichter bij de natuur” van eilander jeugd.
Idem expositie NHL: leerzame weetje over de invloed van ons handelen.
Doe je mee? Samen maken we het verschil.
Gezonde lunch op de boerderij - interactief -

soep maken met een inspirerende koks
omelet met kruiden uit de pluktuin
diverse smaken kaas proeven
spelt broodjes en biologisch rozijnen brood
salade van het seizoen

Vanaf 14.00 kinder- en jongerenactiviteiten.
-

Op zoek naar insecten. Waarom zijn ze zo belangrijk? Schilder, teken of
knutsel jouw lievelingsinsecten bij team AtelierSchier.

-

Koester de wormen. We gaan ze zoeken in de grond. Waarom zijn
wormen zo belangrijk?
Samen met kunstenaars, Joris Collier en

Gerdie de Jong maken de kinderen van diverse materialen een “hele
grote worm” of misschien een ander bijzonder dier. Een grote
aandachttrekker, iets wat blijft. Aandacht voor Cradle tot Cradle.
-

Kinderyoga met Josine dichtbij de koeien op de boerderij?

-

Dansen met Gabriele o.a. de dans voor de aarde en demonstratie dans
op de vier windrichtingen.

-

Zingen: zoemen en bijzondere geluiden maken: ken jij liedjes over kleine
dieren? Stem- en zangplezier met Janneke Wegman.

-

Liggen in het gras. Mediteren in de natuur. Stress voorkomende activiteit.

Optreden van Piter Wilkens. De “ Skries “ en ons bijzondere walvislied. Het
lied is nu helemaal af en te horen op facebook.

Avondprogramma 20.00 uur.
Een bijzonder bio-divers proefbuffet met verschillende recepten. Het muzikale
sausje is van 2 Tone o.l.v. Omar Bakker. We sluiten dit eerste festival
Blij op de boerderij op Schiermonnikoog feestelijk af met een Ode aan de
veehouders van het eiland. Zij gaan het toch maar doen; bio-divers boeren.
Misschien komt er elk jaar een klein festival op Schiermonnikoog?

AtelierSchier wil met deze dag ook aandacht schenken aan
een nieuwe tak: schoolreisjes met een missie.
Blij op de boerderij als variatie op Blij met je schilderij:
Bezorgde en blije burgers en blijde en bezorgde boeren ontmoeten en
inspireren elkaar voor meer insecten, bijen en zeer zinvolle kriebelbeestjes;
kortom voor meer eco-positief bezig zijn op alle gebied. Welkom bij
AtelierSchier.

Organisatie: team AtelierSchier

www.atelierschier.com

