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Jubileum Marotte 12 x 11 jaar

· verwacht

Educatief project en tentoonstelling
rondom het jubileum van de Marotte.

· archief Stedelijke Historie
· vaste presentatie

26.01.2014 - 01.03.2014
Volg alle activiteiten rondom dit
bijzondere jubileum van de Marotte
via hun website.

Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd viert
in 2014 haar 12 x 11-jarig bestaan. Samen met Museum
Het Domein is een educatief project en een
tentoonstelling ontwikkeld, waarin de geschiedenis
van de vereniging en de jaarkalender centraal staan.
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De auw wieverbal

Ongeveer twee weken voor carnaval ‘vlug de Pappegey oet’,
ofwel verschijnt de jaarlijkse carnavalskrant de Pappegey. De
zondag voorafgaand aan carnaval is de kinderoptocht. In de
carnavalsweek vindt de Zittesje Vastelaoves-6-daagse plaats,
die start met de auw wieverbal en het scholierencarnaval. De
aftrap voor de carnavalsdagen wordt gegeven op zaterdag.
Vanaf 17.11 uur begint het spektakel met ’t Kanón van ’t balkón
en de sleuteloverdracht. Op zondag trekt de grote optocht door
de straten, op maandag strijden de hermeniekes met elkaar in
het troötekonkoer en op dinsdag vindt het appelsienesjmiete
plaats. Op aswoensdag gaat iedereen van de vereniging het
essjekrutske halen en sluit men af met heringbiete.
Voorlopig is het dan rustig. In augustus wordt op de zaterdag
voor St. Rosa de nieuwe Marotteschlager gekozen en dan is het
weer wachten tot 11-11.

Verenigingsjaar Marotte
ZITTERD DREET DOOR

Het verenigingsjaar begint voor alle carnavalsverenigingen op
11 november ofwel de 11de van de 11de. Voor De Marotte opent
het seizoen op de zondag direct na de 11e van de 11e.
Daarna volgen allerlei activiteiten elkaar op; het openen van de
Marottewinkel, het uitroepen van de sjtadsprins, de installatie
van de Marotteprins en verschillende zittingen en bals. De
sjtadsprins en zijn gevolg bezoeken verschillende recepties van
andere verenigingen. Ze gaan op bezoek bij scholen en
verzorgingstehuizen. Op die manier leggen ze jaarlijks meer dan
honderd bezoekjes af.

appelsienesjmiete

Educatief project
Gedurende de hele maand februari zullen schoolklassen de
tentoonstelling bezoeken waarbij ze begeleid worden door
museumdocenten. De leerlingen gaan ook zelf op onderzoek uit
in het museum, in het EHC (Euregionaal Historisch Centrum)
om vervolgens creatief aan de slag gaan in het museumatelier.
Wie jarig is trakteert daarom nemen De Marotte de helft van de
kosten van een klassenbezoek voor hun rekening. Ondanks het
educatieve karakter, is de jubileumtentoonstelling uiteraard
interessant voor iedereen.

De grote optocht op carnavalszondag

't Kanón van 't balkón

http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2014/educatief_project_marotte.html
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