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Stolberg (Harz) – geboortegrond van de Harz-shutters

IN KASTEEL
STOLBERG

Aanbevolen en
ondersteund door

d von
ielern + Ban er«!
sp
u
a
ch
S
it
M
p
Die Rocko
»FAUST –

7. – 9. + 14. – 16.
JUNI 2013

Vor der Show 30 Minuten Harzer Folklore und Brauchtum
mit authentischen Harzer Darstellern
In de toegangsprijs (vanaf 35,– € excl. voorverkoopkosten) inbegrepen:
1 welkomstdrankje + 1 Harz-schutters-maal + 1 Harz-schutters-drinken (kruidenlikeur)
Tickets: eventim, tel.: +49 (0)1805 570070, www.eventim.de of Tourist-Info Stolberg, Markt 2, 06536 Stolberg,
Duitsland, tel.: +49 (0)34654 19433, info@stadt-stolberg.de of Manthey Event GmbH, buero@mantheyevent.de

www.die-harzschuetzen.de

L

uther bezoekt in
1525 Stolberg. Hij
houdt vanaf een
kansel in Stolberg
een preek tegen de boerenlegers.
Zijn verbondenheid met Stolberg en belangrijke denkbeelden
voor de Hervorming bespreekt
hij met zijn vriend. Slechts
6 jaar later, op 20 september
1531, huwt de weduwe Juliana
van Hanau-Münzenberg, geboren te Stolberg-Wernigerode,
als 25-jarige graaf Willem van
Nassau-Dillenburg, eveneens
weduwnaar. Ze worden door
hun twee oudste zonen, prins
Willem I en graaf Jan VI, de
stamouders van de oudere en
jongere lijn van het Huis van
Oranje, dat vandaag de dag
nog het Nederlands koningshuis
vormt. Koningin Beatrix is
overigens prinses van OranjeNassau.

I

n het jaar 1625
woedt vooral in
midden-Duitsland
de
Dertigjarige
Oorlog. De door Luther teweeggebrachte Hervorming leidt
tot een splitsing van Europa in
katholieke en protestantse koninkrijken, waarbij de laatsten een onwelkome concurrent
voor de eersten zijn. Onder de
vlag van het “enige ware geloof” wordt Duitsland door

machtsbeluste legeraanvoerders
en geestelijken getroffen door
een van de meest verwoestende en barbaarse oorlogen van
de menselijke geschiedenis, die
de bevolking van het Duitse
Rijk met een derde reduceert:
troepen huurlingen plunderen,
moorden, brandschatten, verkrachten en brengen de bewoners van de Harz dood, honger
en pest.

D

e Rocksical »DIE
HARZSCHÜTZEN« vertelt het
verhaal van Ännchen Wohlgeboren en Tilmann
Ströbling uit Meisdorf, die de
galg en de verwoesting van hun
dorp maar net ontkwamen en
zich in de bossen om de Auerberg bij Stolberg in veiligheid
konden brengen. In de boshut
bij de Auerberg begint het nieuwe verhaal van de Schutters
van de Harz. Vermetel en koen
dwingen zij hun vijanden en
het openbaar gezag concessies
en respect af, die tot op onze
dagen voortduren. Beleef in
de schilderachtige coulissen van
het Kasteel Stolberg een groot
avontuur met grandioze acteurs,
muzikanten pur sang en special
effects.
»Die Harzschützen« in het
Nederlands: »De Schutters Van
De Harz«

WWW.DIE-HARZSCHUETZEN.DE

