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350 aanwezig 20/2
• Herdenking bevrijding Hongaarse
predikanten
◦ toegang obv naam
overschrijving
◦ geen vaste stoelen
◦ SODEXO sponsort hapjes
•

Geschiedenisonlineprijs
◦ uitslag
Blijf ons volgen Twitter & Facebook.

Aanmelden kan nog steeds: 60
plaatsen vrij!
Programma & aanmelden 20 februari.
Vrijdag 20 februari zal de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten door Michiel
de Ruyter in 1676 herdacht worden op heel speciale wijze.
Onderstaand het programma, dat wij georganiseerd hebben in de bioscoop Pathé
Buitenhof in Den Haag.
•

17.30 inloop; drankje

•

18.00 welkom; vz. stichting Michiel de Ruyter; Frits de Ruyter de Wildt

•

18.10 speech; Hongaarse ambassadeur, mevr Orsolya Szijjártó

•

18.20 muziek; jazzkwintet marinierskapel

Vrijdag 20 februari zal de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten door Michiel
de Ruyter in 1676 herdacht worden op heel speciale wijze.
Onderstaand het programma, dat wij georganiseerd hebben in de bioscoop Pathé
Buitenhof in Den Haag.
•

17.30 inloop; drankje

•

18.00 welkom; vz. stichting Michiel de Ruyter; Frits de Ruyter de Wildt

•

18.10 speech; Hongaarse ambassadeur, mevr Orsolya Szijjártó

•

18.20 muziek; jazzkwintet marinierskapel

•

18.35 lezing; historicus KLTZE bd Jan Nuboer: Michiel’s leven voor de

film
•

19.00 pauze; lichte maaltijd & muziek

•

19.30 aanvang film

•

22.00 einde programma

Aanmelden kan nog steeds door 15 euro per persoon over te maken naar
NL30ABNA0642367582 tnv Stichting de Ruyter ovv "150220 & uw
achternaam". (voor groepen volstaat een aanspreekpunt)
Zodra u zich meldt is een lijst aanwezig met de naam en aantallen van uw
overschrijving.
Aantallen: Er is plaats voor 400 personen. Er zijn dus nog 60 plekken
beschikbaar.
Kijkwijzer: De film heeft een rating 16+ gekregen. Er zal gecontroleerd worden.

Ik hoop een groot aantal van u te mogen zien voor deze epische film en het
mooie inleidende programma.

Geschiedenisonlineprijs 2015
Wij waren genomineerd voor de prijs en uitgenodigd voor de uitreiking op 12
februari. Dat leek een goede stap verder dan de shortlist van 10 sites waar we al
op stonden enkele weken terug. Goed nieuws, maar...
Stemmen stokten bij 283, zodat wij ook voor de publieks prijs niet verder
kwamen dan plek 18. Weliswaar uit 300+ deelnemers, maar wel jammer in een
jaar waarin de film uitkomt, 350 jaar Korps Mariniers en de terugkomst van het
familieportret ons hielpen aandacht te genereren.
Ook de jury bracht ons niet op het podium. Maarten van Rossum hield op zijn
gebruikelijke wijze een praatje, waarbij wij wel de revue passeerden.
De winst voor ons zat het in het voortraject, waarin met veel andere kandidaten

kwamen dan plek 18. Weliswaar uit 300+ deelnemers, maar wel jammer in een
jaar waarin de film uitkomt, 350 jaar Korps Mariniers en de terugkomst van het
familieportret ons hielpen aandacht te genereren.
Ook de jury bracht ons niet op het podium. Maarten van Rossum hield op zijn
gebruikelijke wijze een praatje, waarbij wij wel de revue passeerden.
De winst voor ons zat het in het voortraject, waarin met veel andere kandidaten
nieuwe contacten werden opgedaan en informatie werd uitgewisseld. Een leuke
ervaring, die hopelijk duurzame contacten heeft opgeleverd.
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