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Aan tafe l!
ln het

najaar van 2003 staan allerlei Nederlandse
musea in het teken van de eetcultuur. Met het pro-

Ook dit najaar staan de bijna traditionele verteldiners
weer op het programma. Op 17 oktober trapt Fons
Boer af met zijn reeds beproefde programma 'Vaders
en zonen'. Het verhaal over de Durgerdamse visser

gramma 'Aan tafel!' sluiten we op dit thema aan. De
titel zegt het al: in dit programma draait alles om de
ontmoetingsplaats van het familieleven bij uitstek, de
eettafel. Fons Boer neemt u mee naar de eetgekke
familie Dik. Hun maaltijden zijn ware gebeurtenissen,
luidruchtig en rommelig als op een schilderij van Jan

Klaas Bording, die met zijn twee zonen op een ijsschots
vast kwam te zitten, vormt de leidraad van deze ver-

telling. Afgewisseld door muziek en liedjes passeren
ook vele andere vaders en zonen de revue. Het vier-

Steen. Er ontstaat een breed verhaal over eten en eetgewoonten van vroeger en nu, van rijk en arm, maar
ook over de verschillen in eetgewoonten tussen dorp
en stad. Aan tafel bij de familie Dik wordt ook graag
en veel gezongen, menig eet- en drinklied staat op het
repertoire. De geserveerde gerechten sluiten naadloos
op de vertelling aan. Wat dacht u bijvoorbeeld van in
olijfolie gemarineerde zalm met'Opperdoezer Ronde'
of gesudderde runderborst op husselpot uit een stoof-

gangen diner bestaat onder meer uit een soep van bospaddestoelen en een gebraden rollade van wildzwijn.

pannetje?
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Nieuw dit jaar zijn de muzikale diners van het Saffier
Kwartet. Met instrumenten als de viool en cello brengen de muzikanten mooie klassieke muziek. Daar blijft
het echter niet bij, Ook rock-'n-roll en popmuziek
komen bijvoorbeeld aan bod. lnteractie met het
publiek mijdt het kwartet hierbij zeker niet. Onder het
genot van een mousse van eendenlever en een gevulde kalfsborst met wintergroenten beleeft u - zeker
weten! - een muzikale culinaire avond.
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Aon Tofel

De vertel- en muziekdiners zijn avondvullend en star'18.15 uur. Als vriend of medewerker van het
museum hebben u en uw metgezellen recht op 10%

ten om

korting op de reguliere prijs. Voor een bedrag van
€ 40,05 bent u tot ongeveer 22.45 uur onder de pannen. De toegang tot het museum, een welkomst-
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drankje en alle gerechten zijn bij de prijs inbegrepen.
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Zuiderzeevertellingen op TV

Verteldiners 2003

Zoals u in Peperhuis 2 al kon lezen heeft het Zuiderzeemuseum meegewerkt aan de serie Zuiderzeevertellingen. Reeds vanaf 1 september is de 13-delige serie te zien op TV Noord-Holland, Omrop Fryslân

Vaders en Zonen

en Omroep Flevoland. Hierbij een overzicht van de uitzendingen.

Vrijdag oktober
Zaterdag 18 oktober
Vrijdag 24 oktober

TV Noord-Holland: uitzendingen op maandagen om 18.47, 20.50
en 22.47 uur. De uitzending wordt de volgende dag herhaald.

'17

Vrijdag

Omrop Fryslân, 'Suderseeferhalen' op woensdagen om

19 december

Zaterdag 20 december
Aan tafel!

Onderwerpen

Vrijdag

7 november
Zaterdag 8 november

Vrijdag
Zaterdag

14 november (rookvrij)
15 november

Vrijdag

21 november

Week van 1 september:
Week van 8 september:
Week van 15 september:

Zaterdag 29 november

Vrijdag
Zaterdag

12 december
13 december

Week
Week
Week
Week

van 22 september
van 29 september

Week
Week
Week
Week
Week
Week

van 20 oktober:
van 27 oktober:
van 3 november:
van 10 november:
van 17 november:
van 24 november:

van 6 oktober:
van 13 oktober:

Schokland
Hasselt

Boerenleenbank
(geheel Zuiderzeemuseum)
Scheepsa rcheolog ie

Kampen
Slag op de Zuiderzee

Stoomwasserij
(geheel Zuiderzeemuseum)

Muziekdiner

Vrijdag
Zondag

19.05,

20.35,22.05 en 23.30 uur
Omroep Flevoland: uitzendingen op maandagen om 17.47, 18.17,
21.07 en 00.31 uur. De uitzending wordt op donderdag om 15.00
uur herhaald.

31 oktober
28 december Brunch
(afwijkende tijd en tarief)

6

Urk
Prehistorie

Harderwijk
Vikingen
Nog niet bekend
Friesla nd

