Til pressen
København 12. maj 2016

Georg Stage drager på togt og siger (foreløbigt) farvel til København
Mandag 17. maj til onsdag 19. Maj lægger skoleskibet til kaj ved Amaliekaj neden for Mærsk hovedkvarter. I tre dag
åbner vi skibet op for offentligheden og benytter lejligheden til at sige pænt farvel til København inden vi drager på
langfart. Georg Stage sejlet ud fra København siden 1882, men dette bliver vores nok længste tur væk fra byen inden vi
for en kort bemærkning vender tilbage i sommeren 2017 inden vi skal på værft igen.
Georg Stage har henover vinteren gennemført en større renovering af forskibet, som er støttet af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient´s Fond og Augustinus
Fonden. Efter det langvarige værftsophold er skibet udrustet og klar til endnu et togt, hvor 63 håbefulde elever
forvandles til verdens bedste søfolk.
Togtet i år går over Lofoten og via Tall Ship race mellem Antwerpen og Lissabon til Gibraltar og derfra videre til
Tenerife. Der sendes eleverne hjem og skibet overvintrer, hvilket er første gang nogensinde, at skibet overvintrer i
udlandet. Til foråret sejler skibet over Atlanten, hvor vi besøger de Dansk Vestindiske øer inden vi deltager i World
Outgames, som en del af København Kommunes bestræbelser på at få arrangementet til København i 2021.
Georg Stage er en kompetencegivende uddannelse under Ministeriet for Forskning og Uddannelse. Skoleskibet
uddanner 63 unge mennesker til en karriere i handelsflåden og det er et meget dårligt år, hvis ikke mindst 95%
gennemfører uddannelsen og og kommer i arbejde efterfølgende.
Eleverne lærer både maritime fag og får kompetencer inden for samarbejde, dannelse og lærer at arbejde på en
arbejdsplads der gynger. De får et førstehåndskendskab til livet og arbejdet til søs.
En stor del af aktiviteterne i forbindelse med afsejlingen er åbne for offentligheden. Der er åbent skib tirsdag 17. maj kl.
18-20, onsdag 18. maj kl. 15-20, torsdag 19. maj kl. 10-11.30. Tirsdag og onsdag aften er der mulighed for at møde
eleverne på kajen og nyde en kop kaffe, mens aftenen falder på ved siden af verdens smukkeste skib. Om aftenerne er
der ikke adgang til skibet, da eleverne er trætte og skal have lov til at sove i fred. Præcis torsdag kl. 12 afgår Georg
Stage og der vil være mulighed for at vinke til eleverne, som for alvor kan tage fat på årets togt.
Georg Stage er hele Danmarks skoleskib, men vi hører til i København og håber at rigtigt mange københavnere vil
kigge forbi og sige farvel og ønske os god rejse.
For yderligere oplysninger, foto i trykkvalitet kontakt direktør Asser Amdisen på 2137-4552 eller
asser.amdisen@georgstage.dk.
Vedlagt er faktaark om skib og stiftelse.
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