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programma
Een expositie in de Passage en de tentoonstellings ruimte van Het Cultuurgebouw. 
Een muziektheater voorstelling, een documentaire, een lezing en overige randprogrammering.
Di 11 nov 16.00  Opening Fokker-project met borrel
Za 15 nov 12-18 u  Luchtvaartmarkt en radio-marathon  
  rond Anthony Fokker
Di 2 dec 20.30  Lezing met documentaire 
Do 4 dec 15.00  Schoolvoorstelling Anthony Fokker
Do 4 dec 20.30  Muziektheater met film Anthony Fokker
Vr 5 dec 15.00  Schoolvoorstelling Anthony Fokker
Vr 5 dec 20.30  Muziektheater met film Anthony Fokker
Zo 7 dec 2014  Einde project

1 de Fokker ‘spin’ (passage)
Fokkers’ eerste vliegtuig, de fameuze ‘Spin’ zal als 
topstuk worden geëxposeerd in de Passage van Het 
Cultuurgebouw.

2 expositie anthony Fokker (passage)
In de Passage krijgt de bezoeker in tekst en beeld uitleg 
over leven en werk van de illustere vliegtuigbouwer. 

3 Foto-expositie met schaalmodellen
(de meerse Beeldende kunst)
Het Aviodrome en Fokker Heritage Trust hebben 
vliegtuigmodellen, artefacten en fotomateriaal ter 
beschikking gesteld voor de expositie in De Meerse 
Beeldende Kunst. 
Samenstelling: Ab Gietelink en Gert van Kalsbeek.

4 lezing met documentaire (pier k)
Auteur van voorstelling en documentaire Ab Gietelink 
zal in een lezing met lichtbeelden het leven van 
Anthony Fokker behandelen.
Di 2 dec 20.30
www. demeerse.com Tel. 023-5563707

5 muziektheater met Film anthony 
Fokker avondvoorstellingen  
(de meerse) 
De Meerse presenteert de wervelende film-  en 
muziektheatervoorstelling Anthony Fokker (2 x 55 
min). De voorstelling is gemaakt met autobiografische 
teksten en bevat uniek, nooit eerder vertoond film- en 
fotomateriaal. Met de acteurs Ab Gietelink en Maarten 
Hutten. Muziekduo ‘De Wilde Eendt’ met Gottfrid van 
Eck en Michiel Ockeloen verzorgen op energieke wijze 
de levende muziek.  Scenario en regie: Ab Gietelink 
Do 4 dec 20.30 en vr 5 dec 20.30  
www. demeerse.com. Tel. 023-5563707

6 muziektheater met Film anthony 
Fokker schoolvoorstellingen 
(de meerse)
Op de voorstellingsdagen zijn schoolvoorstellingen 
Anthony Fokker (55 min) ingeboekt.  Deze 
voorstellingen zijn bedoeld voor de HAVO/ VWO 
bovenbouw en hoger beroepsonderwijs. Bij de 
voorstellingen is een lesbrief beschikbaar. Verder zijn er 
inhoudelijke voor- en na-presentaties. 
Do 4 dec 15.00 en vr 5 dec 15.00 – www. demeerse.com  

7 Filmdocumentaire ‘anthony Fokker’
(de meerse Beeldende kunst)
Ab Gietelink heeft op basis van uniek historisch film- en 
foto-archiefmateriaal een televisiedocumentaire over 
Anthony Fokker gemaakt. De documentaire (53 min) zal 
een aantal keren per dag gedurende de expositieperiode 
in De Meerse Beeldende Kunst te zien zijn. Voor 
belangstellenden en verzamelaars is de documentaire 
op DVD met boek ter plaatse verkrijgbaar (€ 12,50).

8 Fokker dvd/Boek 
(inFormatieBalie / kassa)
Het DVD/ boek Anthony Fokker (€ 12,50) van Ab 
Gietelink zal tijdens de manifestatie en de voorstellin-
gen in het Cultuurgebouw te koop zijn voor publiek.

9 luchtvaartBoeken (BiBliotheek)
De Bibliotheek presenteert gedurende het project een  
speciale uitstalling met luchtvaartboeken en beelden. 
Za 15 nov Luchtvaartmarkt

10 radio-marathon meerradio 
(passage)
Meerradio maakt live radio in de Passage met gasten en 
met live muziek uit de jaren 10, 20 en 30. 
Za 15 nov 12–18 uur – www.meerradio.nl

Theater Nomade en Het Cultuurgebouw presenteren 
een bijzondere manifestatie over het fascinerende leven 
en werk van de Nederlandse luchtvaartpionier Anthony 
Fokker (1890–1939). Fokker speelde een cruciale rol in de 
mondiale ontwikkelingen van de vroege luchtvaart.  

Op Koninginnedag 1911 maakte hij in zijn ‘Spin’ het 
fameuze rondje rond de Haarlemse St. Bavokerk. 
Tijdens WO I werd hij in korte tijd een toonaangevend 
vliegtuigbouwer in Duitsland. De fameuze Duitse 
gevechtspiloot Manfred von Richthofen, beter bekend 
als de Rode Baron, behaalde zijn overwinningen  in een 
roodgeverfde Fokker driedekker.  

Bij zijn terugkeer naar Nederland in 1919 werd Anthony 
Fokker tijdens de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling 
Amsterdam  (ELTA) de held van pers en publiek.  
Zijn fabriek in Amsterdam-Noord werd al gauw de 

belangrijkste vliegtuigfabriek in Nederland. Anthony 
Fokker zelf spreidde zijn vleugels internationaal uit 
naar Amerika. Hij werd eind jaren 20 de grootste 
vliegtuigbouwer ter wereld, totdat in de jaren 
na de beurscrisis van 1929 zijn bedrijven werden 
overgenomen. 
In de jaren 30 wordt hij de belangrijkste importeur van 
Amerikaanse vliegtuigen in Europa. Hij sterft aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog in december 1939. 

De Haarlemmermeer met haar luchthaven Schiphol 
speelt in de nationale luchtvaartgeschiedenis een 
hoofdrol. Het Cultuurgebouw in Hoofddorp is daarom 
een goede locatie voor een speciale grootschalige 
Fokker-manifestatie. Een manifestatie met muziek- en 
filmtheater, een luchtvaartmarkt, radiomarathon, een 
documentaire en een expositie met onder meer Fokkers 
eerste vliegtuig, de fameuze ‘Spin’.

anthony Fokker in het cultuurgeBouW

programma-onderdelen 
di 11 nov t/m zo 7 dec 2014


