Feesten, vieringen en meer
Drachenfest Kamen
Alles kan vliegen! In de lente stijgen vliegers en co.
in Kamen op. Hoog boven het kruispunt Kamen
(knooppunt A1/A2) zweven dan fraaie constructies uit
kleur, fantasie en meer als bij toverslag door de lucht.
Het sinds 1987 georganiseerde vliegerfestival “Kite”
is in de hoofden van de fans net zo vast verankerd
dan op het terrein voor zweefvliegtuigen Kamen. En
zo kleurrijk als de vliegers, zo internationaal gemengd
zijn acteurs en publiek. Naast deltavliegen puur, is er
op beide “Kite”-dagen een groot bijprogramma voor
al diegenen, die tussen de vele luchtnummers eerder
zin hebben in ontspanning van eigen bodem met spel,
plezier, spijs en drank.
www.kamen.de

Hafenfest in Bergkamen
Golven en sfeer stijgen in dezelfde mate, wanneer de stad
Bergkamen jaarlijks in juni haar deuren openzet voor het havenfeest
in het Westfaalse sportbootcentrum – Marina Rünthe. Alle fans van
water(-sport) komen daar sinds 1999 net zo aan hun trekken, dan
vrienden van maritieme lekkernijen, vlotte muziek of chanties.
Geboden worden in de Marina aan het Datteln-Hammkanaal drakenbootwedstrijden, “vissersteken”, eendenraces,
een creatieve wedstrijd met zelf gebouwde zwemmobielen,
kenningsmakingscursussen duiken, rondvaarten op het kanaal en
een kinder-actie-programma. Een bijzonder highlight: sinds 2003 vindt
tijdens het havenfeest een zeilregatta in de match-race in het kader
van de NRW-Trophy plaats. Hier kunnen midden in het binnenland
punten voor de wereldranglijst gewonnen worden.
www.bergkamen.de
Kinofest Lünen
Licht uit, ogen open en de film kan starten! Sinds 1990 gaat
in november in Lünen het doek open voor het filmfeest. De
stad aan de Lippe wordt dan omgetoverd tot een mekka
voor filmmakers en fans met gala, glitter en glamour. Het in
heel Duitsland bekende festival presenteert de Duitse film
met prominente personen, premières, kinderfilms, korte films
en natuurlijk met “special events”. Er is veel te zien en te
bewonderen, wanneer de filmmakers voor een paar dagen
hun (woon-)plaats naar Lünen verleggen en de stad zich in het
schijnwerperlicht presenteert.
www.kinofest-luenen.de

Mord am Hellweg
U moet geen lijk in de kast hebben, om bij de “Mord am
Hellweg” deel te nemen. Gemoord wordt alleen verbaal –
dit echter zo deskundig, dat de in 2002 voor de eerste keer,
georganiseerde in heel Duitsland grootste ontmoeting van
de internationale elite van de misdaadroman een vervolg
kent.
De lezingen van de verschikkelijk goed en vaak speciaal voor het festival geschreven moordverhalen bekoren ook
door de ongewone lezingsruimtes: nu eens in een klooster, dan weer achter gevangenismuren, in een landhuis of in
een mondaine “club”. “Mord am Hellweg” verlegt grenzen – meestal griezelig-mooie-spannende grenzen..
www.wlb.de
Sim-Jü-Kirmes in Werne
Eénmaal per jaar staat deze stad in ieder geval op z´n
kop. Eind oktober (op de naamdagen Simon Juda = SimJü) viert Werne de verlening van de marktrechten (1362)
met het intussen grootste volksfeest aan de Lippe. Eerst
wordt naar aanleiding hiervan de vrijheidsvlag gehesen
– dan wordt uitgelaten gevierd in een schitterend
kermislandschap tussen oude huizen en smalle steegjes.
Er wordt gevierd, gegeten en opgezeten, want de
kermisreizigers bieden steeds nieuwe attracties, hoog
in de lucht of zelfs ook haaks op de horizon. Tussen al
dit gedoe blijft de stad de traditie trouw: op de Sim-Jüdinsdag is er een “rommel- en veemarkt” met paarden,
varkens, schapen en allerlei dingen voor echte Sim-Jüvrienden...
							
www.sim-jue.de

Neue Philharmonie Westfalen
Ze treffen steeds de juiste toon en
laten concertzalen daveren: de Neue
Philharmonie Westfalen. Het landsorkest
wordt door de steden Gelsenkirchen en
Recklinghausen samen met het district
Unna gedragen. Op die manier hebben de
musici met de in de concertaula Kamen
georganiseerde symfonische reeks
van het district Unna een regelmatige
“thuiswedstrijd”. Het filharmonisch orkest is
echter ook met speciale evenementen zoals
bijvoorbeeld de kinderconcerten elders in
het district te gast.
www.neue-philharmonie-westfalen.de

UN(n)a Festa Italiana
U houdt van het Italiaanse levensgevoel? Van pasta,
pizza en prosecco? Bene! Om de twee jaar (onpaar
jaartal) wordt het stadscentrum van Unna tussen het
gemeentehuis en de marktplaats omgetoverd tot een
Italiaanse piazza. Er wordt gesmuld, gebabbeld en
gelachen.
Levensvreugde en zin voor lichtkunst verenigt organisator
en gasten – en die wordt op voorhand door de speciaal
uit het zuiden van Italië komende lichtprofí´s precies
gepland, getest en beproefd. Het resultaat is schitterend:
circa 100.000 gekleurde lichtjes aan pavillons, aan bogen
en rozetten toveren het oude stadsgedeelte van Unna
om in een stralende zee van lichtjes, een alom unieke
“Illuminazione”.
							

www.unna.de

Welttheater der Straße in Schwerte
Het is een feest voor alle zinnen. De première van het
“Welttheater der Straße” vond in 1989 plaats en maakt
sedertdien van de stad aan de Ruhr de schouwplaats
voor één van de grootste festivals voor straattoneel en
straatanimatie in Duitsland. De acteurs presenteren toneel
op straten en pleinen.
Daarbij worden ze verenigd door de artistieke uitdaging om
de openbare ruimte als culturele ruimte te presenteren, ze in
een podium om te vormen en de voorbijgangers tot publiek
te maken. Acht evenementenplaatsen en circa 30 uur
programma – daar begint het toneel reeds op de weg naar
het toneel...
www.welttheater-der-strasse.de
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