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Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018

Geplande
evenementen
1-1-2018

In september 2013 is Leeuwarden, samen met de hoofdstad van Malta,
uitgeroepen als culturele hoofdstad voor 2018.
De organisatie Europese culturele hoofdstad 2018 is al druk bezig om
hier een bijzonder jaar van te maken en Leeuwarden zal samen met
de provincie bruisen van activiteiten.

Start van het Radio
evenement in Friesland

Het thema dit jaar is “Het verbinden van mensen” en daar kunnen wij
als radiozendamateurs bij uitstek een bijdrage aan geven.
Daarom hebben de Friese radioamateurverenigingen besloten mee te
doen met dit festijn. De eerste vergaderingen hebben reeds
plaatsgevonden en daar is een basis gelegd over het wat en hoe van
onze ‘radioactiviteit’ tijdens deze ECC. We stellen ons nu voor om
gedurende 2018 een aantal radiostations met een speciale roepnaam
in de lucht te brengen. Door middel van speciale QSL-kaarten wordt
een verbinding gelegd met de culturele manifestaties in die periode
en er zullen awards beschikbaar worden gesteld. Er wordt grote
belangstelling vanuit het buitenland verwacht voor dit festijn.
Dus het gehele jaar 2018 kunnen radio amateurs in heel Friesland
vanuit hun eigen ‘radiohut’ actief zijn en ECC verbindingen maken.
Het hoofdkantoor van de ECC-organisatie is gevestigd in het
prachtige gebouw Blokhuispoort. Het is de bedoeling om daar een
radioamateur station in te richten waar het publiek kan komen kijken.
Het geheel zal gedragen worden door alle Friese radioverenigingen
zoals de VRZA Friesland, FRAG en de VERON afdelingen A-14, A-62 en
A-63. Alleen op deze manier hebben we genoeg vrijwilligers en helpers
om van dit spectaculaire evenement in de ether een succes te
maken. Het ECC heeft een internationaal karakter en dat past goed bij
onze radioverbindingen.
Volg onze nieuwe website voor meer informatie omtrent dit geweldige
radio evenement. www.hamecc2018.eu
Graag tot horens en 73,
Namens de gezamenlijke radioamateurverenigingen Friesland.
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