Winterverhalen in het Pieterskwartier.
Op zaterdag 15 en zondag 16 december
Stegen verlicht met lantaarns, een stadsomroeper brengt het laatste nieuws, ergens brandt een knetterend
houtvuurtje. Op de Diefsteeg ruziën twee hoertjes om een klant, een lijkwagen met een aan de tering
gestorven kindje ratelt voorbij en op het Pieterskerkhof wordt verse paling verkocht. En intussen wappert het
wasgoed te drogen tussen de huizen op de Langebrug, zingen op het Gerecht Leidse koren hun
kerstrepertoire en stijgt de geur van verse wafels en glühwein op……
Het Pieterskwartier gaat op 15 en 16 december een dikke anderhalve eeuw terug in de tijd. 1850. Zeg maar de
Victoriaanse sfeer van A Christmas Carol van Charles Dickens, en dan in een jasje dat past bij onze wijk! In
samenwerking met de mensen achter het Scroogefestival uit Arcen en als onderdeel van de Winter Wonder
Weken.
Met deze Winterverhalen brengen de ondernemers van het Pieterskwartier de Winter Wonder Weken naar de
overkant van de Breestraat. De stadsomroeper trekt de aandacht van het publiek en de acts bewegen zich door
de straten om zoveel mogelijk belangstelling en loop te realiseren. De straten waar zich dit allemaal afspeelt
zijn: Pieterskerk-Choorsteeg, Pieterskerkhof, Kloksteeg, het Gerecht, Lokhorststraat, Diefsteeg en Langebrug.
Alle activiteiten vinden overdag en in de vroege avond plaats: zaterdag 15 december van 12.00 tot 20.00 uur,
en zondag 16 december van 12.00 tot 18.00 uur.
Voor wat betreft de publiciteit: De Winterverhalen worden volledig meegenomen in de campagne van de
Winter Wonder Weken . Dat wil zeggen online, via social media en in het programmaboekje. Daarnaast zetten
we dit weekend in de schijnwerpers via de site en social media van het Pieterskwartier. En dan zijn er nog de
eigen websites en social media kanalen van alle deelnemende culturele organisaties en ondernemers.
De voorbereidingen voor dit weekend zijn al in volle gang. Het draaiboek ligt er, de begroting is rond, acteurs,
verhalenvertellers en koren zijn gecharterd; vergunningen zijn aangevraagd en horecaondernemers zijn
benaderd over het huren en bemannen van een kraam.
En tegelijkertijd moet er ook nog heel veel gebeuren……
Meedoen? Op donderdag 8 november om 18.00 uur is er in de Old School
een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil bijdragen aan dit mooie sfeervolle weekend. Praten we je
helemaal bij. En kun je aangeven hoe je wil deelnemen / wat je wil doen. Adres van de Old School:
Pieterskerkhof 4A.
Daarnaast kun je natuurlijk altijd met praktische vragen of tips binnenlopen bij een van ondergetekenden.
Graag tot 8 november!
Namens Ondernemersvereniging Pieterskwartier
Alette Vink / De Winkel in Leiden, Pieterskerk-Choorsteeg 19
Malinda Clouder / Earth Collection, Langebrug 43
Henk Hooyenga / In den Bierbengel, Langebrug 71
Fredt Moers / Moers, Thee & Meer, Pieterskerk-Choorsteeg 22

