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Tijdens SAIL zijn de Tall Ships de 
kern van het evenement, maar 
op en rond het water vindt er 

een inspirerend cultureel en infor-
matief programma plaats dat inhaakt 
op het thema van SAIL: ‘Van Gouden 
verleden naar Gouden toekomst’. Het 
verleden komt aan bod binnen de tra-
ditionele en succesvolle activiteiten 
waaronder het Saluut Protocollair, de 
Vlootschouw, skûtsjesilen op het IJ, de 
vuurwerkshow en de Crew Parade.
De toekomst komt terug in de pro-
grammering in de zogenaamde Groene 
Oceaan op de NDSM-werf en het debat 
dat op zaterdag 22 augustus 2015 in Het 
Scheepvaartmuseum zal plaatsvinden. 
Met de SAIL Academy, een platform 
waar stagiairs en trainees de kans krij-

gen zich binnen de SAIL-organisatie 
te ontwikkelen, wil de organisatie 
meer aandacht besteden aan jongeren. 
Samen met deze stagiairs en trainees 
heeft de organisatie een ‘buddy’-pro-
gramma opgezet waarin jongeren uit 
Amsterdam en omgeving de kans krij-
gen om de jonge internationale beman-
ningsleden in de stad op sleeptouw te 
nemen. 

VIJF OCEANEN 
SAIL Amsterdam 2015 zal zich niet 
alleen rond de Oranjehaven (IJhaven) 
afspelen. Aan de hand van vijf oceanen 
met een eigen kleur en thema wordt de 
rest van Amsterdam meer dan ooit bij 
de festiviteiten betrokken. De Oranje 
Oceaan bestaat uit de Oranjehaven met 

de Tall Ships en belangrijkste podia, 
waaronder de nieuwe SAIL Music 
Marina. Het stadscentrum wordt omge-
doopt tot de culturele Rode Oceaan 
waar verschillende rondleidingen 
naar nautische historische plekken en 
naar verschillende musea plaatsvin-
den. De zakelijke Blauwe Oceaan ligt 
tussen de Oranje en Rode Oceaan in. 
Het Scheepvaartmuseum vormt een 
van de belangrijkste trefpunten tijdens 
SAIL voor zakelijk Nederland. Aan de 
Noordkant van het IJ liggen de inno-
vatieve en creatieve Groene Oceaan 
(NDSM-werf) en de Witte Oceaan met 
een heel diverse programmering speci-
aal voor jongeren.

WWW.SAIL.NL 
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Van 19 tot en met 23 augustus vindt alweer de 
negende editie van SAIL Amsterdam plaats. Waar 
bij de eerste editie in 1975 nog vooral Tall Ships 
tijdens dit grootste gratis toegankelijke evenement 
van Nederland voorbij voeren, is het programma 
in de loop der jaren flink uitgebreid. Ook 2015 kent 
een aantal primeurs.

SAIL 
Amsterdam 
2015
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SAIL live op TV
SAIL Amsterdam 2015 zal uitge-

breid te zien zijn op televisie. Zo 

doet de NOS uitgebreid verslag 

van de SAIL-In en overige activi-

teiten op die dag. De AVROTROS 

komt van dinsdag 18 t/m zaterdag 

22 augustus 2015 iedere avond 

met een live-talkshow, primetime 

op NPO1, direct na het Achtuur-

journaal. 
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SAIL 2015
-Recordaantal Tall Ships (50) 

-SAIL-In parade van 12 kilometer

- Uitgebreid evenementengebied opge-

deeld in thematische ‘oceanen’

- SAIL Music Marina met podium aan de 

noordzijde op het IJ

FEITEN EN CIJFERS DEELNEMENDE TALL SHIPS

-In totaal hebben schepen uit 18 landen bevestigd

-Schepen komen uit 4 continenten

-Ruim 50 Talls Ships uit Nederland en het buitenland

-Waarvan 13 voor het eerst bij SAIL

-Daarbij zijn 8 replica’s

-Ruim 2500 man/vrouw komen mee als bemanningsleden

-Meer dan 500 traditionele Nederlandse schepen en Varend Erfgoed

-SAIL-In parade wordt ruim 12 km lang

-Tall Ships worden afgemeerd over 4 km kadelengte

SAIL Music Marina

Elke avond vinden er op het podium ‘SAIL Music Mari-

na’ aan de Noordkant van het IJ verschillende optredens 

plaats, waaronder Kensington, Miss Montreal Jan Smit en 

Nick & Simon. Woensdag tot en met zaterdagavond wor-

den afgesloten met het traditionele vuurwerk. Kaartver-

koop SAIL Music Marina gaat 12 mei 2015 op www.sail.nl 

van start. Naast betaalde zitplaatsen zijn er gratis staan-

plaatsen te boeken via de website. Vol is vol. 

Nieuwe Tall Ships

Er komen tijdens de 9e editie van SAIL in Amster-

dam veel Tall Ships naar de hoofdstad die daar 

nog nooit eerder te zien waren. Een aantal hier-

van zijn de Young Endeavour (Australië), de repli-

ca van de legendarische Nao Victoria (Spanje, dit 

oorspronkelijke 16e eeuwse schip maakte tussen 

1519 en 1522 als eerste zeilschip een succesvolle 

reis rond de wereld), de replica La Grace (Tsjechië) 

en de ‘Half Moon/Halve Maen’ (Amerika). 
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