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Dagelijks aan boord van de Bruinvisch

11:00 uur - Varen als toen - nederlands - 15 min.
Varend erfgoed beweegt velen in Zuid-Holland. Of het nu de 
vrachtvaart, marine, sleepvaart en visserij betreft of de pleziervaart en 
scheepswerven voor traditionele schepen. Deze serie reportages 
spreekt boekdelen en laat diverse gepassioneerden aan het woord. 
U kunt mede bepalen welke reportages uit de serie worden 
vertoond.

11:15 uur - Albion and the Stone from Caen
- engels - 40 min.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de 900 jaar oude cathedraal 
van Norwich bracht de Wherry Albion uit 1991 kalksteen uit 
Normandië van Great Yarmouth naar Norwich. In de Broads 
(Oost Engeland) geen stroop of stront maar een heuse steen op weg 
naar deze oude cathedraal.

13:15 uur - Zuidwal botter wedstrijd 2012 - nederlands - 15 min.
Deze zomer was het weer raak. Veertig botters bijeen voor een 
wedstrijd. Het was prachtig weer en de beelden van deze wedstrijd 
zijn om van te genieten.

15:15 uur - Bouw van de Liburna in Millingen aan de Rijn
- nederlands - 29 min.

Dit jaar ging ze te water, het Romeinse militaire vrachtschip van de 
Rijn. Aanleiding was een opgraving in Mainz van vijf schepen uit de 
Romeinse tijd. Een pracht documentaire over bouwen met stagaires  
van een uniek schip.

15:45 uur - Basque Whalers - engels - 75 min.
Je bent een Baskische scheepsbouwer en je weet van je 
voorvaderen dat ze walvissen jaagden in New-Foundland.  Dan komt 
er iemand langs die zegt een walvisboot te hebben gevonden, 
honderden jaren oud. Wat doe je dan, je bouwt dit na, gaat naar de 
Bloodbay en vaart met de golven van je geschiedenis mee.

14:30 uur - How Captain Longhair saved the world
engels-nederlands-frans 42 min.

2010. Een grote aardbeving beroerd Haiti. Kapitein Arjen van der 
Veen besluit hulpgoederen met de Tres Hombres te brengen. 
'De mensen in Haiti hebben onze goederen nodig, daarom zeilen we 
zo snel als mogelijk er naar toe' aldus de kaptein. Verhitte discussies 
volgden.

13:30 uur - Punterbouw - nederlands - 50 min.
Midden jaren zeventig heeft Gait Berk in twee winters de bouw van 
een punter in Giethoorn vast gelegd in een unieke film. Het is een 
waar document waar alle factten van de Nederlandse tradionele 
scheepsbouw worden getoond.

12:00 uur  - Saving the Queen - engels - 31 min.
De raderstoomboot Medway Queen was rijp voor de sloop. 
Nadat ze in de Tweede Wereldoorlog 7000 man had geëvacueerd uit 
Duinkerken werd ze in 1963 uit dienst gehaald. 
Het ging bergafwaarts: van nachtclub tot roestbak, totdat een groep 
enthousiastelingen 25 jaar geleden haar lot aantrokken. Nu is ze bijna 
weer vaarklaar.

- muziek - 9 min.12:30 uur  - Rainbow J/H2
Deze zomer streden 4 J-Classers bij Cowes tegen elkaar.  
Onder hen de Rainbow H2. Spectaculaire beelden van deze elegante 
dames van de oceaan.

12:45 uur  - Niemansland - nederlands - 34 min.
Sinds 1994 zeilt de Bark Europa over de wereldzeeën met 14 man 
bemanning en maximaal 48 gastbemanningsleden van allerlei leeftijd 
en nationaliteiten. In deze film is de Bark opgenomen in het 
onbeschrijfelijke landschap van Antartica. Verstilde beelden van 
sneeuw, ijs en blauw. Geniet mee met velen die al eens aan boord 
waren en haar bemanning.


