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Je kunt in 2018 voor de tv blijven zitten om te zien hoe klimaat-
verandering, polarisatie, vergrijzing en verstedelijking de wereld 
veranderen. Maar wat vind jij van die ontwikkelingen? En wat vinden 
honderd andere Europeanen, Nederlanders en Friezen? Iedereen wil 
het anders, maar hoe? Het antwoord ligt in Fryslân: hier zetten we 
de headlines van vandaag om in positief activisme. 

Wie willen we met elkaar zijn? Hoe zorgen we voor een divers 
landschap en duurzame landbouw? Hoe organiseren we een plek 
waar onze jongeren graag opgroeien? Als de wereld verandert,  
wat nemen we dan uit het verleden mee de toekomst in? En zijn  
we een open of een gesloten gemeenschap? 

Deze vragen lagen in 2011 aan de basis van het programma voor 
Leeuwarden-Fryslân 2018. Ze waren het startschot van een denk-
renaissance die een provincie in beweging heeft gebracht. Dat 
resulteert nu in honderden projecten en ideeën die ons opnieuw 
laten dromen en verbeelden, die troosten, wakker schudden en  
iets in gang zetten. 

Nieuwe gedachten over ‘de ander’, verfrissende inspiratie over met 
elkaar samen leven, verse ideeën over een diverse en duurzame 
samenleving, talent dat de ruimte krijgt: Fryslân is een jaar lang het 
feestelijke laboratorium waarin samen wordt gezocht naar nieuwe 
en creatieve oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. In het 
klein door vele initiatieven in dorpen en wijken georganiseerd door 
bewoners zelf, in het groot met een programma vol toonaangevende 
internationale en nationale kunstenaars.

Cultuur brengt mensen samen, waardoor nieuwe community’s 
ontstaan en er ruimte is om beschikbare kennis uit te wisselen 
op lokaal, landelijk en Europees niveau. Eén ding is vanaf 2011 
al duidelijk: zonder jou kunnen we 2018 niet beginnen. Voel je 
uitgenodigd, doe mee, geniet mee, zet je tanden in een nieuwe tijd.

Namens al die denkers en doeners, team Leeuwarden-Fryslân 2018

Tosken yn in nije tiid
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Hearst de klokken
De takomst ropt om dy

Hoor je de klokken
De toekomst roept om jou
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Het Openingsweekend

Zonder jou kunnen we niet beginnen

Fiets, ren, trein of kluun! Wees erbij op 26 en 27 januari.  
Het Openingsweekend luidt namelijk niet alleen een  
geweldig cultureel jaar in, maar ook een tijd waarin  
iedereen een verschil kan maken in het belang van de ander.  
Sûnder dy kinne wy net begjinne. 

Zaterdag zoomen we in op de stad Leeu-
warden. Overdag loop je zowel binnen 
als buiten dwars door impressies van het 
hele jaarprogramma. In de avond stijgt 
de spanning. Op de pleinen in Leeuwar-
den komen alle mensen samen, onder 
metershoge Oldehove-torens. Profes-
sionals en amateurs vullen al die pleinen 
met theater, dans, zang en muziek.  
Alle plekken zijn door de getimede mu-
ziek en projecties met elkaar verbonden. 
‘Je luistert, kijkt en bent onderdeel van 
het geheel.’ 

De prelude is het lied Seis oere thús, 
uitgevoerd door het Noord Nederlands 
Orkest, met zangeres Nynke Laverman, 
jou als bezoeker en al die andere mensen 
om je heen. ‘Een oproep om je tanden te 
zetten in een nieuwe tijd.’ Heel Frys-
lân doet luidop mee. Judkovskaja: ‘Alle 
klokken van dorpen en steden luiden 
tegelijkertijd. Het wordt een ongelofelijke 
uitdaging en secondewerk, maar vooral 
een muzikaal vuurwerk voor iedereen 
waar dan ook in de provincie. Ik ga ervan 
genieten.’ 

Wees onderdeel van Het Openingsweekend 
of kijk 27 januari live mee via NPO1. 
2018.nl/openingsweekend 

Ira Judkovskaja (artistiek directeur Trya-
ter) heeft samen met Tatiana Pratley de 
regie over een intieme, indrukwekkende 
en bovenal saamhorige opening. Het 
team van Tryater en andere professionals 
werkt dan weliswaar samen met mensen 
die betrokken zijn bij openingen van 
Olympische Spelen, een bombastische 
parade met een grote klap op een gong 
wordt het zeker niet. 
Judkovskaja: ‘We zijn in Fryslân al begon-
nen met het creëren van een open 
gemeenschap.’ Vooroordelen worden 
vragen. Makers van over de hele wereld 
worden uitgenodigd. Bewoners gaan aan 
de slag voor een diverser landschap. Wie 
zich beperkt voelt, krijgt de ruimte; wie 
talent heeft een podium. ‘Dat is precies 
wat je tijdens het openingsweekend 
voelt. Hjir is wat geande.’ 

Wanneer is die iepen mienskip eigenlijk 
gelukt? Die vraag heeft Ira aan veel 
betrokkenen gesteld. Het antwoord? ‘Als 
het lukt om écht naar elkaar te luisteren. 
Dat staat centraal tijdens de opening en 
begint al op vrijdagavond. Alle musea in 
Fryslân, maar ook bewoners zetten hun 
deuren open om jou te vertellen welke 
verhalen ze graag mee willen nemen 
naar de toekomst en waarom. 

2018.nl/openingsweekend
26 t/m 27 januari Fryslân & Leeuwarden

OPENINGSWEEKEND

Mede mogelijk gemaakt door ING en de Ir. Abe Bonnema Stichting
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Kom je nest uit jongen
Het nest warm van verleden
Ruk open de gordijnen
Spring eruit de dag is nieuw
Hoor je de klokken
De toekomst roept om jou

Met gisteren achterop
Heb je altijd tegenwind
Durf jezelf opnieuw te vinden
Vlieg je eigen schaduw voorbij
En fluit
Fluit jezelf weer nieuw

En de klokken ze zingen
Ze zingen voor ons
Voor zessen thuis
Voor zessen thuis
En de klokken ze zingen
Alleen voor ons
Vlieg de wereld in mijn jongen
Voor zessen thuis

Kom dyn nêst út jonge
It nêst waarm fan ferline
Skuor iepen de gerdinen
Spring derút de dei is nij
Hearst de klokken
De takomst ropt om dy

Mei juster achterop
Hast altyd tsjin ’e wyn yn
Doar dysels opnij te finen
Flean dyn eigen skaad foarby 
En fluitsje
Fluitsje dy wer nij

En de klokken se sjonge
Se sjonge foar ús
Seis oere thús
Seis oere thús
En de klokken se sjonge
Allinne foar ús
Flean de wrâld yn myn jonge
Seis oere thús

De fearten fol mei âlde kij
Dy’t oeral wat fan fine
Lit de sinne foar dy skine
Hear de fûgels, do bist frij
Fiel de grûn fiel dy bûn
Foar altyd ferbûn oan dy

En de klokken se sjonge
Se sjonge foar ús
Seis oere thús 
Seis oere thús
En de klokken se sjonge
Allinne foar ús
Flean de wrâld yn myn jonge

En fertel my watsto net witst
En ik folgje en ik folgje
Ferjit fan wa’sto der ien bist
Want ik ken dy 
Nim my mei yn dyn dreamen
Nei wêrsto noch net bist
Set dyn tosken yn in nije tiid
Set dyn tosken yn in nije tiid

De sloten vol met ouwe koeien
Die overal wat van vinden
Laat de zon voor je schijnen
Hoor de vogels je bent vrij
Voel de grond voel je verbonden
Voor altijd met jou verbonden

En de klokken ze zingen
Ze zingen voor ons
Voor zessen thuis
Voor zessen thuis
En de klokken ze zingen
Alleen voor ons
Vlieg de wereld in mijn jongen

En vertel me wat je niet weet
En ik volg je en ik volg je
Vergeet uit welk nest je komt
Want ik ken je
Neem me mee in je dromen
Naar waar je nog niet bent
Zet je tanden in een nieuwe tijd
Zet je tanden in een nieuwe tijd

SEIS OERE THÚS   /   VOOR ZESSEN THUIS

Koar:
En de klokken sjonge foar ús
Seis oere thús
Seis oere thús
Set dyn tosken yn in nije tiid
Solo:
Op lange skonken skiednis stiest
De bonken fan wa’st juster wiest
Mar de kleuren binn’ ferwosken
Set dyn tosken yn in nije tiid
Set dyn tosken yn in nije tiid

Fertel my wa’sto hjoed bist 
En ik sis dy dat it goed is
Datst my allang yn ’t bloed sitst
Datst my allang yn ’t bloed sitst

Ik wol witte wat dyn dream is
Wa’st allegear noch mear bist
Ast al it âlde stean litst
Ast al it âlde stean litst
Om te fleanen om te fleanen om te fleanen

Koor: 
En de klokken zingen voor ons
Voor zessen thuis
Voor zessen thuis
Zet je tanden in een nieuwe tijd
Solo:
Op hoge benen geschiedenis sta je
Gebeente van wie je gisteren was
Maar de kleuren zijn verschoten
Zet je tanden in een nieuwe tijd
Zet je tanden in een nieuwe tijd

Vertel me wie je vandaag bent
En ik zeg je dat het goed is
Dat je mij allang in het bloed zit
Dat je mij allang in het bloed zit

Ik wil weten wat je droom is
Wie je allemaal nog meer bent
Als je al het oude laat staan
Als je al het oude laat staan
Om te vliegen om te vliegen om te vliegen
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Nim my mei yn dyn dreamen
Nei wêrsto noch net bist

Onze ambities zijn eigenzinnig en grenzeloos. We durven groot en 
grensoverschrijdend te dromen, samen met nationale en Europese kunstenaars. 
Gjin kwelder is ús te djip en gjin terp ús te heech. Grote daden worden geboren  

uit kleine initiatieven. We dromen niet alleen van later,  
we maken de Europese toekomst on the spot. 

dare 
to dream
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de reuZen van  
royal de luxe
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DARE TO DREAM

Nooit eerder kwamen De Reuzen van Royal de Luxe naar Nederland. 
Het Franse gezelschap trekt wereldwijd miljoenen bezoekers met zijn 
metershoge poppen. De primeur is voor een nuchtere stad die veel groter 
heeft leren denken en in 2018 alle ruimte geeft voor verbeelding en 
emotie. ‘People in the streets of London were crying because the giants 
were leaving, and you will cry too.’

Hoog Leeuwarden, 
kijk omhoog!

17 t/m 19 augustus Leeuwarden

Waar laat Royal de Luxe zich door inspire-
ren? ‘Dat verbeelding en geraakt worden 
voor iedereen toegankelijk is. Alles is 
mogelijk. Zowel fysiek als emo tioneel. 
De Reuzen zijn zo enorm groot, dat je ze 
overal ziet aankomen. Vanuit je rolstoel 
op straat, op schouders bij papa, maar 
ook vanaf je balkon of dakterras’, vertelt 
Claudia met haar vinger op de route-
kaart. ‘En dat raken, dat gebeurt ook 
omdat je met zoveel mensen – die je niet 
kent – een gevoel van ontzag en ongeloof 
hebt. Een villabewoner uit het ene deel 
van Leeuwarden loopt vaak een andere 
route door de stad dan een bezoeker van 
het platteland. Nu ben je met elkaar in 
verwondering, op allerlei verschillende 
plekken. Dat verbindt mensen.’ 

Neem op de derde dag je reuzenzakdoek 
maar mee... Claudia: ‘De Parade van De 
Reuzen wordt helemaal het einde, echt 
een spektakel met elkaar. We nemen 
verdrietig afscheid, maar vieren vooral 
dat De Reuzen voor het eerst in dit  
kleine land zijn en dan ook nog eens  
in Leeuwarden!’ 

2018.nl/dereuzen

Ben jij er bij? Bekijk hier alle informatie en 
boek gauw een overnachting. 
2018.nl/dereuzen 

Mede mogelijk gemaakt door ING en De Haan Advocaten & Notarissen
De stad Nantes en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie (via Royal de Luxe)

Internationaal producent Claudia Wool-
gar vertelt met enorme gebaren en dito 
glimlach. Ze is net terug uit Le Havre, 
waar De Reuzen van Royal de Luxe drie 
dagen verbleven. ‘Het was bizar en tou-
ching tegelijk. Ze snurken. Ze ademen.  
Ze eten hun ontbijt. Ze moeten onderweg 
plassen... Je leeft met ze mee in de stad, 
drie dagen lang. Van peuters, pubers tot 
aan pensionado’s, allemaal willen ze zien 
hoe deze enorme mensen zich bewegen. 
Je gaat aan ze hechten en you’ll want 
them to stay.’ 
De Reuzen wandelen – fysiek voortge-
dreven door tientallen medewerkers van 
Royal de Luxe – door de kleine straten in 
het centrum van Leeuwarden, maar zijn 
ook te vinden in de buurten rondom. ‘De 
Reuzen nemen je mee naar plekken in de 
stad waar je niet eerder bent geweest, 
maar ook naar een gevoel dat je niet 
eerder hebt gehad.’ De vraag is trouwens 
ook of De Reuzen elkaar weten te vinden 
in die drie dagen. En als die ontmoeting 
dan plaatsvindt, worden toeschouwers 
geraakt. ‘Ja, ze zijn groot. Maar ze zijn 
also delicate, kind, human. Als je kijkt 
naar het gezicht van de duiker bijvoor-
beeld, wanneer de kleinere reus op zijn 
knie komt zitten, dan verandert steeds 
zijn gelaatsuitdrukking. Reuzen zijn in 
veel verhalen eng, maar deze zijn zo 
menselijk. Ze zijn net als wij.’
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2018.nl/11fountains vanaf 18 mei in de Friese elf steden

11Fountains

‘Een man in een  
mooi pak houdt de gouden 
Hoorn des Overvloeds vast, 

maar op een draaiende 
bol. Je weet nooit wat je 

krijgt in de toekomst.’ 

It giet oan! De Tocht der Tochten kun 
je nu ook cultureel maken. In de Friese 
elf steden vind je vanaf 2018 bijzondere 
fonteinen, gemaakt door gerenommeerde 
internationale kunstenaars. Commissielid 
Ale Bok dacht mee over de fontein in Sneek. 

‘We hebben in de stad  
een enorme voorspoed gekend 

met goede handelsrelaties 
met onder andere Duitsland en 

welvarende families zoals de 
Brenninkmeijers en familie Poeisz. 

Maar Sneek kende ook genoeg 
tegenspoed. De kunstenaar 
heeft zich daardoor laten 

inspireren.’

‘In onze fonteincommissie 
zitten jonge mensen, oudere 

mensen, ondernemers, 
kunstenaars, onderwijzers, 

financiële deskundigen. 
Een enorme verscheidenheid 

aan Sneekers heeft 
meegedacht.’ 

‘Ja, ook in onze stad  
wordt fel gediscussieerd 

over noodzaak en smaak. 
Dat is ook wat kunst in de 
openbare ruimte teweeg 

brengt, iedereen vindt  
er iets van.’ 

‘Vanaf een mooie  
houten vlonder met traptredes  
heb je straks het uitzicht op de 

Waterpoort en de fontein. 
Een must see voor cultuurtoeristen, 

gecombineerd met een 
stadswandeling en een  

bezoek aan het Fries  
Scheepvaartmuseum.’ 

‘Kunstenaar Stephan  
Balkenhol heeft in eigen land  

de status van Karel Appel.  
Er komen straks veel 

buitenlandse toeristen,  
niet alleen voor onze  
watersport maar ook  

voor de kunst.’

Internationaal 
spraakwater

FOTO’S IMAZZO
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Sta op! Dat is de Workumer  
vertaling van deze Elfsteden-
tocht. Theatergezelschap De 
Paupers vindt dat een fontein 
ook bedacht en gemaakt kan 
worden door de inwoners zelf. En 
dus verrijst er een Pauperfontein. 
In de volksmond: Piemelfontein. 
Kunstenaar Henk de Boer is de 
initiator, en iedereen kan lid 
worden door iets bij te dragen. 

‘Het is een fontein met  
bewegende grote en kleine 

houten piemels, en er zit werkelijk 
een toilet binnen in. Dat is een 

magische plek. Als jij piest, spuit 
de fontein en doe je mee. Een 

kunstwerk voor iedereeen en een 
feest voor alle leeftijden. 

‘Lid’ word je door  
bij te dragen aan  
de crowdfunding. 

Dan krijg je je  
eigen piemel. 

‘Plat is het niet,  
het gaat om overeind 
komen en iets doen.  
Je kritiek ombuigen  

tot een creatief 
statement.’ 

‘We doen het door en  
voor elkaar. Dat doen we in 

voorstellingen en projecten al jaren 
met De Paupers en bewoners. Heb 
je een talent of een simpele hobby? 
Dan fietsen we dat gewoon in onze 

voorstelling. Daar is nu ineens  
het woord mienskip  

op bedacht.’

DARE TO DREAM

2018.nl/depauperfontein hele jaar en diverse locaties Fryslân

‘Op dit thema kun je zoveel 
bedenken, en je hebt direct enorme 

lol met elkaar. Vertel het vooral 
verder, want op feestjes doet dit 

idee het ook prima. Voordat  
je het weet ben je tien grappen  

en ideeën verder.’ 

‘Sinds het idee gelanceerd is,  
krijg ik per dag tientallen reacties. 
Iemand wil lulkoek gaan bakken, 

windwijzers maken, er zijn al 
vrijwillige toiletjuffrouwen, andere 

dorpen en steden  
willen de fontein ook een  

tijdje hebben.’ 

‘Het is mooi dat  
we nu onderdeel zijn van  

het hoofdprogramma 
LF2018. Zo hoort het ook. 

Voor alles en iedereen  
is plek.’ 

Het kunstwerk gaat  
over hoe de verplassers 

en grote piemels eigenlijk 
vergeten dat ze hun werk 

kunnen doen door support van 
al die simpele kleine piemeltjes. 

Zo zit de maatschappij  
ook in elkaar.’

Wel geklater geen gezeik? Vind hier alles over de 
Pauperfontein en de bijbehorende voorstellingen 
door heel Fryslân. 2018.nl/depauperfontein
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Alle elf steden hebben hun eigen internationale kunstwerk en bijbehorende 
verhaal. Reis van een middeleeuwse astronoom naar een koude winter en 
van dromende kinderen naar verbindende bloemen. 

DARE TO DREAM

2018.nl/11fountains vanaf 18 mei in de Friese elf steden

LEEUWARDEN 

‘In Friesland komt het water uit de grond’, verwijst 
Jaume Plensa (Spanje) naar de schitterende mist-
velden in de ochtend. Hij ontwierp twee metersgrote 
kinderhoofden, die vanuit de mist naar elkaar kijken. 
De fontein staat in het vernieuwde stationsgebied. 
Samen dromen ze over de toekomst en herinneren 
daarmee de Leeuwarders en bezoekers van de stad 
aan hun eigen dromen.

DOKKUM 

De basisvorm van de fontein in Dokkum van Birthe 
Leemeijer (Nederland) gaat terug naar een foto van 
fotograaf Bert Koch uit 1963. Op deze foto uit die 
legendarisch koude winter – toen zelfs de Noordzee 
bevroren was – is te zien hoe zich een sculptuur van 
ijs had gevormd in het terugtrekkende zeewater. De 
fontein verwijst ook naar het verleden van Dokkum, 
ooit een belangrijke havenstad met een open verbin-
ding naar zee. 

IJLST 

Shinji Ohmaki (Japan): ‘’Bij mijn bezoek aan IJlst 
trof mij hoezeer de geschiedenis en cultuur van de 
inwoners verbonden zijn met het water en de natuur 
in het algemeen. Met name fascineerde mij het 
geleidelijke ontstaan van de stad vanuit het water 
en het belang van de Stinzenplanten daarbij. Dat 
heb ik verbonden aan een oude stijl van Japanse 
bloemschikkunst, ‘Tachibana’ geheten. Daarbij staat 
het bloemarrangement symbool voor de eeuwige 
verbintenis tussen mens en natuur.’

Mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân, de betrokken gemeenten en ING
Fontein Dokkum is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds
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Dokkum

Leeuwarden
Franeker

Harlingen

Bolsward

Sneek

IJlst
Workum

Hindeloopen

Stavoren
Sloten

SLOTEN 

Lucy & Jorge Orta (Groot-Brittannië en Argentinië): ‘Overal 
in Sloten ervaar je de nabijheid en levenssfeer van de 
inwoners. Wijd open ramen, was die in de wind hangt 
te drogen, zelfgebakken producten op de vensterbank, 
zitbanken buiten voor de ramen. De Kievit Fontein vertelt 
over dit gemeenschappelijke, dagelijkse leven. De kievit 
in de hand van het meisje dat op de schouder van een 
jongen staat, verwijst naar een traditie die specifiek is voor 
Fryslân. Maar de fontein heeft ook een universele bood-
schap. Hij wijst op iets waarover wij in onze samenleving 
overvloedig beschikken maar wat elders in de wereld 
helemaal niet vanzelfsprekend is: water! Water is de bron 
van al het leven.’ 

FRANEKER 

Jean-Michel Othoniel (Frankrijk): ‘Bij mijn bezoek aan 
Franeker werd ik getroffen door de unieke middel-
eeuwse stijl en menselijke maat van de stad. Ik 
ontdekte dat Franeker ooit als universiteitsstad vele 
vooraanstaande geleerden heeft verwelkomd en de 
geboorteplaats is van Jan Hendrik Oort, een van 
de belangrijkste astronomen van de 20e eeuw. Mijn 
ontwerp is een hommage aan de ‘wolk’ die door Oort 
werd beschreven en zijn naam draagt.’
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Maak deze spetterende Tocht der Tochten compleet en  
bezoek alle 11Fountains! 2018.nl/11fountains
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DAT KAN IK GOED
Wat kun jij goed, of wat zou je wil-
len kunnen om te laten zien? Die vraag 
wordt in het jaar van Culturele Hoofd-
stad gesteld aan sowieso alle Leeuwarder 
kinderen in groepen 5 en 6. ‘Toen ik de 
vraag aan Jesse stelde, wist hij het niet. 
Hij dacht dat hij iets buitengewoons zou 
moeten kunnen. Maar kijk eens hoeveel 
lol hij heeft. Dat simpele plezier en die 
trots, daar gaat Adje Lambertsz over’, 
legt Onno uit. ‘Op elke school wordt 
met die gedachte een circusvoorstelling 
gemaakt. Een selectie daarvan kan het 
grote publiek zien tijdens Circus Adje in 
Winkelpark De Centrale. Er zijn speci-
ale lessen, ook jongeren uit alle wijken 
kunnen meedoen. Ze worden opgetild, 
durven nieuwe dingen en leren luidop 
te dromen. Of je nu op je stepscooter, 
met een levende piramide of achter de 
schermen aan een decor werkt. Al die 
betrokken 14.000 kinderen en jongeren 
kunnen iets’.
Alon gaat tijdens het gesprek helemaal 
op in zijn meesterwerk. Uit zijn potlood 
verschijnt een mannetje in een joekel van 
een circustent. Hij kijkt pas op als Onno 
aan Jesse voorstelt om enorme papieren 
vliegtuigen te vouwen, met meeslepende 
muziek erbij. ‘Dan wil ik ze wel beschilde-
ren. Dat kan ik goed’. 

SPOTLIGHT OP GEWONE DINGEN
Doodgewone kunstjes gecombineerd 
met ouderwets circus, bijzonder in deze 
tijd van Youtube-helden en selfies? Onno: 
‘Absoluut. Wij – en daarmee zij zelf ook –  
stellen zulke hoge eisen aan kinderen. 
Maar fietsen zonder zijwieltjes, daar mag 
ook een spotlight op’. 
Elske wil graag toneel spelen tijdens de 
voorstelling. ‘Dan ben ik een strenge juf 
die zegt dat vliegtuigjes vouwen niet 
nodig is en dat kinderen moeten stoppen 
met dagdromen’. Jildou: ‘En dan doen 
we het lekker toch. En dan kunnen we 
alles’. Geknik. Gezoef. Geplof. Gejuich. 
Hooggeëerd publiek: er is weer circus in 
de stad... 

Dit is niet sjoukje  FOTO: LORUM IPSUM 

FOTO IMAZZO

Kom naar Circus Adje!  
2018.nl/adjelambertsz

25 en 26 mei Leeuwarden2018.nl/adjelambertsz

Cultuurcoach Onno kan achterover 
leunen in zijn gekleurde blouse. Sjoukje, 
Elske, Jesse en Alon hebben hun act al 
verzonnen. ‘Dit is wat er gebeurt als niks 
fout is en kinderen de norm bepalen 
in plaats van volwassenen’, grijnst hij. 
Sjoukje luistert scherp mee. ‘We krijgen 
cijfers voor taal en rekenen, niet voor als 
we iets nieuws durven maken of vlieg-
tuigjes vouwen’. Ze knikt naar Jesse, die 
met een verheerlijkt gezicht aan het 
vouwen is. Met een enorme boog zweeft 
ie over de tafel, de papieren punt scherp 
door de lucht. Gelukt. 

Adje LambertsZ
Kijk eens wat ik kan!

Alon en Sjoukje zitten op de 
Wiardaskoalle. Ze hebben gehoord 
over burgemeester Lambertsz uit 
Leeuwarden die ‘héél vroeger’ – in 
de 16e eeuw – bedacht dat er een 
groot festival voor kinderen moest 
komen. En dat dit festival er in 
2018 weer komt! Sjoukje vindt die 
meneer Lambertsz cool. Door hem 
gaat zij acrobatiek leren en krijgt 
haar klasgenootje vleugels. 

DARE TO DREAM

Mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Stads Weeshuis
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Internationale 
geluidskunst

New York, Riga en... Rijs! Daar vind je exposities die helemaal 
ingericht zijn met geluidskunst. Rijs ligt midden in het glooiende 
en beboste landschap van Gaasterland. Die regio ligt in het 
zuidwesten van Fryslân. De glooiingen, uitgestrekte loofbossen, 
enorme vergezichten over het IJsselmeer en zelfs kliffen maken 
dit tot een bijzonder stukje Nederland. 

Een spannende en veelzijdige omgeving, waar in 2018 een nieuw 
geluid klinkt. Kunstkring Gaasterland zet gedurende een aantal 
maanden een grote expositie neer, dit keer eens niet met beel-
dend werk. Bestuurslid Anne Herrema: ‘We gaan iets compleet 
anders doen, een feestje voor omwonenden en bezoekers. Enkel 
geluidskunst tref je in een aantal grote buitenlandse steden, 
maar niet in een omgeving als deze. Een magnifieke plek, met 
soundscapes en verhalen.’ 

Dat geluid komt overal vandaan en vindt op verschillende plek-
ken bestemming. ‘We hebben naast lokale en nationale ook 
internationale geluidskunst. Je kunt een lange of kortere route 
wandelen door het bos, langs het IJsselmeer, de Slottuin en 
nog veel meer bijzondere plekken. Dat deze expositie ook heel 
geschikt is voor blinden en slechtzienden, dat vind ik een  
machtig mooie bijkomstigheid.’ 

Klinkt interessant? LÛD is gratis te bezoeken. Kijk op 2018.nl/lud

lûd

2018.nl/lud 2018.nl/placesofhope
15 augustus t/m 14 oktober Rijs 04 april t/m 25 november Leeuwarden

Wonen in je eigen natuurgebied. Met buren 
een windmolen aanschaffen die het hele dorp 
van stroom voorziet. Paddenstoelen uit je 
eigen wijk eten. 
Misschien klinkt dit als toekomstmuziek, 
maar overal in Nederland zijn diverse pioniers 
bezig hun eigen leefwereld anders in te rich-
ten. Meer in harmonie met de natuur en met 
elkaar. Door heel verschillende mensen – van 
dijkgraaf tot supermarktondernemer – en 
vaak op onverwachte plekken.
De expositie Places of Hope is een initiatief 
van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en neemt je mee naar deze gebie-
den van de toekomst. Je maakt kennis met 
tientallen inspirerende landmakers en hun 
projecten die hoop en inspiratie bieden voor 
een duurzame toekomst. Die toekomst be-
gint in Leeuwarden, en in Noord-Nederland, 
waar mens en natuur, stad en platteland, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Places of Hope is te zien in de monumentale 
Kanselarij aan de Turfmarkt.  

Places of hope
Zin in de toekomst!

Verwonder, praat en kijk mee! 2018.nl/placesofhope 

DARE TO DREAM
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Het is een klein festival met grote 
ambities, volgens artistiek leider  
Sjoerd Bootsma. ‘Tijdens de VN-
top in New York in 2015 zijn door 
193 wereldleiders de Sustainable 
Development Goals opgesteld, een 
document met zeventien punten met 
daarin duurzame doelen. Deze doelen 
vormen de inspiratie voor Welcome 
to The Village. Tijdens ons festival 
functioneren we als een samenleving 
op schaal, waar we in ons tijdelijke 
festivallab oplossingen bedenken voor 
uitdagingen waar de hele wereld mee  
te maken heeft: we willen een duurzame 
maatschappij waarin iedereen mee 
kan doen. Dat doen we zowel met 
internationale artiesten en kunstenaars 
als met lokale koks en mensen uit  
de buurt.’

Welcome to The Village
Een plek waar je nu al heimwee naar hebt

Welcome to The Village 
is drie dagen lang het 
mooiste dorp van Europa. 
In een muzikale, theatrale, 
innovatieve en culinaire 
mini-maatschappij wordt 
alles gedaan om de wereld 
mooier, beter en bewuster 
te maken. Een zomerfestival 
waar popcultuur de baas is 
en waar alles klopt. Aan de 
voor- én achterkant. 

DARE TO DREAM

2018.nl/welcometothevillage 19 t/m 22 juli Groene Ster Leeuwarden

Sociaal festival 
Een voorbeeld van die inclusieve wereld? 
Met elkaar losgaan op acts als Franz 
Ferdinand of Typhoon is te gek. Het 
bekendste liedje van Franz Ferdinand is 
Take me out, die zin wordt elk jaar wer-
kelijkheid voor meer dan tweehonderd 
deelnemers aan festival met een beper-
king, bejaarden en mensen in de bijstand. 
Bootsma: ‘Als je een lijn met vlaggetjes 
kunt haken of een lampje kunt indraaien, 
kun je ook helpen met de vormgeving 
van het festivalterrein. Dus zijn we enorm 
blij met je en verdien je natuurlijk een 
ticket.’ Het motto van Typhoon Lobi da 
basi (liefde is de baas) sijpelt zo’n beetje 
door de backstagetent. 

Food for thought 
En die duurzame wereld? Als je als festi-
val roept dat eten duurzaam en logisch 

FOTO RUBEN VAN VLIET
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moet zijn, kun je tien biologische food-
trucks neerzetten. Klaar? Niks klaar. Je 
moet elke editie een daad stellen en het 
debat erover aangaan, vindt Bootsma 
met zijn hele team. ‘Voor de editie van 
2017 zijn scharrelpony’s geslacht. Die wor-
den anders als goedkoop slachtafval in 
frikadellen verwerkt, nu betalen mensen 
een goede prijs voor mals rood vlees. Het 
leverde enorm veel gesprekken op over de 
waarde van vlees, zowel online als op  
het terrein.’ 

Kleding van sigarettenfilters 
Duurzame innovaties vinden plaats 
in DORP, waar knappe koppen vanuit 
de hele wereld bij elkaar komen. Want 
een tijdelijk dorp waar drie dagen lang 
wordt gefeest, gekampeerd, gegeten, 
getoiletteerd... Dat is voor uitvinders 
en ondernemers die dromen van een 

energieneutrale wereld het walhalla. 
Symbolisch afval scheiden levert de 
wereld niks op. ‘Dus testen ze bij ons 
hun burgers van krekels, eetbare lepels, 
kleding van sigarettenfilters, tenten van 
karton, meubels van verkeersborden en 
andere impactvolle innovaties. Als het  
op dit festival kan, kan het ergens  
anders ook.’ 

Nieuw hier 
Inburgeren lukt ook prima in zo’n 
minimaatschappij. Op het podium 
staat Aziza Brahim. Opgegroeid in een 
Algerijns vluchtelingenkamp, nu succes-
vol zangeres. Bootsma: ‘Achter en voor 
het podium staan mensen met net zo’n 
vluchtverhaal, nieuwkomers uit Leeuwar-
den en Fryslân. Ze zijn tien procent van 
het enorme aantal vrijwilligers op het 
festival.’ 

Ook alvast heimwee? Voorpret vind je  
hier 2018.nl/welcometothevillage

DARE TO DREAM

Sociaal ondernemer Hooman Nassimi: 
‘Sjoerd vroeg me hoe we konden samen-
werken. En of de nieuwkomers ieder een 
buddy nodig hadden. Weet je wat deze 
mensen meegemaakt hebben en welke 
route ze hebben afgelegd? Dan redden ze 
zich op een festival ook wel hoor, haha. Er 
worden nieuwe vriendschappen gemaakt, 
certificaten voor werkervaring onderte-
kend, maar vooral worden deze mensen 
weer voor vol aangezien. Dat is pas echt 
een inclusieve mini-maatschappij.’ 

FOTO’S HANS JELLEMA, JANTINA TALSMA, MARC HENRI QUERÉ
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NEO Zorg
Never Ending Orchestra is er voor ieder-
een, wat je smaak ook is, hoe jong of 
hoe oud je ook bent. Voor mensen die 
door hun situatie niet snel met muziek 
in aanraking komen maar de blijdschap 
of troost die muziek geeft juist hard 
nodig hebben. ‘Daarom vind je ook een 
NEO podium in bijvoorbeeld ziekenhui-
zen, verzorgingshuizen, opvangcentra of 
revalidatiecentra.’ 

NEO LWD
Van mei tot en met september kun je 
er niet omheen wanneer je in Leeu-
warden bent. Vijf maanden biedt NEO 
doorlopende muziekprogrammering van 
bestaand en nieuw talent. Pop, klassiek, 
urban, koren, punk, opera, kwartet-
ten, muziektheater, brassbands: het 
kan allemaal. Concerten in het park, 
een grachtenconcert of een bijzondere 
muziekproductie ergens in de wijk, geen 
plek is te gek. 

Duizend-en- één concerten, overal in de 
provincie. Never Ending Orchestra (NEO) 
nodigt de muzikale mienskip uit om hen-
zelf en anderen zoveel mogelijk te laten 
genieten van muziek. ‘Fryslân barst van 
de muzikanten, korpsen, zangers. Samen 
met Friesland Pop, CityProms, OMF en 
poppodium Neushoorn werken we naar 
2018 toe, dat jaar is één groot podium 
voor alle talenten die we hier hebben’, 
aldus projectleider Margriet Gerritsma 
van Keunstwurk. 

NEO Spots 
Die talenten gaan zichzelf en anderen 
verrassen, volgens Gerritsma. ‘‘We zijn 
bijvoorbeeld gewend dat brass-muziek 
gespeeld wordt door een korps in een 
zaal, maar het Broken Brass Ensemble 
laat zien dat HaFaBra ook een enorme 
hit kan zijn op festivals en bij een nieuwe 

Het aantal korpsen, bands, zangers en muzikanten in 
Fryslân is waanzinnig groot. Samen vormen ze in 2018 
een ongoing story van muziek: Never Ending Orchestra.

Maak het Never Ending Orchestra overal mee, kijk op 2018.nl/neo 

doelgroep. Recent hadden we hiphop uit 
de wijk Bilgaard in Leeuwarden dwars 
door het winkelend publiek. Die twist zul 
je veel vaker gaan zien in 2018.’ 

Amateurs worden gekoppeld aan regiona-
le muzikale helden, zoals Iris Kroes. Ze ma-
ken bijzondere crossovers voor bestaande 
projecten. Je ziet NEO dus op festivals 
als CityProms of Welcome to The Village, 
maar ook op een dorpsplein en in buurt-
huizen. ‘Het lijkt me geweldig dat we naar 
Holwerd of Cornwerd gaan, waarbij een 
dorpje ineens op z’n kop staat door een 
verrassende samenwerking. Die verras-
singen kunnen alleen omdat alle vertegen-
woordigers van de Friese muziekmienskip 
samenwerken. Voor nu en na 2018 geeft 
dat muzikaal Fryslân een geweldige boost.’ 

Sweet harmony door heel Fryslân

hele jaar Fryslân2018.nl/neo

Never Ending Orchestra 

DARE TO DREAM
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De Friese samenleving als iepen mienskip 
komt in 2018 in veel voorstellingen voor-
bij. In tekst, beeld, dans. In Ee is de meest 
spectaculaire variant te zien: door de 
lucht over touwen, kooien en dwarsbal-
ken. Spelers tarten de zwaartekracht en 
je verbeeldingsvermogen, geleid door een 
onvoorspelbare kracht: de muziek. Zeven 
acrobaten en vijf muzikanten zoeken 
samen met het publiek naar evenwicht, 
houvast. Maar zodra alles in balans lijkt, 
is er altijd wel iemand die wankelt. 
Artistiek leider Anne Zwaga van Blau 
Hynder maakt de voorstelling samen 
met Schouwburg de Lawei en Boost 
Producties: ‘Er zitten meerdere lagen in 
deze circus- en muziekvoorstelling. Het 
is voor alle leeftijden en nationaliteiten 
gemaakt en bijzonder in vele vormen. 

Finestra Aperta

Spectaculaire 
evenwichtsoefening

Op de historische 
kloosterheuvel van 
Smalle Ee bij Drachten, 
in de grootste 
bamboedome ooit in 
Europa gebouwd, vertelt 
Finestra Aperta over de 
zoektocht naar balans. 
De kunst van samen 
leven, verpakt in een 
niet-talige muzikale 
circusvoorstelling. 

Maak Finestra Aperta mee en spring  
naar 2018.nl/finestraaperta

Het landschap en de route naar de 
bamboedome, de acrobatiek, de enorme 
installatie die ontzettend spannend 
door de ruimte beweegt, professionele 
muzikanten zoals Egon Kracht die je 
optillen met stuwende muziek. Maar ook 
de gedachte achter dit alles: we zoeken 
constant met elkaar naar balans.’

Spannend samen
Samen leven betekent namelijk op elkaar 
letten en tegelijkertijd de ruimte geven. 
Het blijkt de gouden formule te zijn voor 
dorpen en wijken in Fryslân, maar ook 
voor de makers van Finestra Aperta. 
‘Venster open’, betekent die titel. Er is 
altijd een binnen en een buiten, de één 
en de ander. Die relatie in evenwicht 
houden, dat vergt veel’, aldus Zwaga. 
Van circusregisseur Lennie Visser (Boost 
Producties) vraagt het vooral technische 
afstemming. ‘Het is een enorme puzzel 
om die enorme mobile goed te instal-
leren, de acrobatische choreografie 
kloppend te maken en dat alles in een 
stellage waar iedereen straks goed uit-
zicht op moet hebben.’ Niet alleen op de 
spelers, maar ook naar buiten. ‘Je wordt 
omgeven door natuur en natuurlijke 
materialen, het landschap krijgt op het 
einde ook nog een verrassende rol.’ 

Het team moet letterlijk en figuurlijk op 
elkaar kunnen bouwen. Visser: ‘Ik hoop 
dat we kunnen laten zien dat het gaat 
om vertrouwen. En dat we ze kunnen 
aanzetten tot interactie. Het opbouwen 
gebeurt dan ook met omwonenden. Met 
bamboe maak je al snel een boog. Daar-
mee is het een project van mensen die 
samen tot mooie dingen in staat zijn.’ 

2018.nl/finestraaperta 02 juni t/m 01 juli Smalle Ee

DARE TO DREAM
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GETTY ‘Via 
cultuur verbind ik 
de meest uiteenlo-
pende mensen. Voor 
onder andere het 
UITFestival, De 8ste 
Dag en Welcome to 
The Village zetten 
mensen hun talent 
in dat anders niet 
gezien wordt. 
Bejaarden maken 
vormgeving. Nerds 
zetten hun precisie 
in voor techniek. 
Nieuwkomers 
worden bevraagd 

op hun skills. Dat 
zorgt voor zelfver-
trouwen, nieuwe 
contacten, soms 
zelfs een baan 
en een veel rijker 
programma. Ik heb 
de mooiste functie 
van 2018.’

PAULA ‘Het is 
een verademing 
om echt gezien te 
worden, in plaats 
van vijf sollicitatie-
brieven per week te 
schrijven en geen 
reactie te krijgen. 
Vanuit de bijstand 
coördineer ik atelier 
‘Kameleon’, waar 
we handwerken met 
vrouwen uit allerlei 

landen. We krijgen 
weekendtickets voor 
het festival waar we 
dingen voor hebben 
gemaakt. Suri-
naamse dames zien 
dansen en lachen 
op het terrein is de 
grootste waarde-
ring, het geeft me 
moed om mijn werk 
verder voort te 
zetten.’ 

FOTO’S IMAZZO

MEVROUW 
HOBMA ‘Mei 83 
jier op in festival! 
Wa hie dat tocht? 
We ha sels op it 
terrein west en it 
mei eigen eachen 
sjoen. Myn libben 
duorret net hiel lang 
mear, mar de nije 
generaasje genietet 
fan myn kreativiteit. 
En ik fan harren. Ik 
fyn it geweldich.’ 

BASSIL ‘Ik heb 
een duurzame 
jacuzzi gebouwd. 
Lichtsnoeren geïn-
stalleerd. Geholpen 
met schilderen. De 
taal geleerd. Nieuwe 
mensen ontmoet. 
Vrienden gemaakt. 
Ideeën gekregen 
voor mijn vervolg-
opleiding hier. 
Gevlucht vanuit 
Syrië had ik me geen 
fijnere plek kunnen 
bedenken dan Leeu-
warden. Ik kan hier 
alles doen en leren.’

BEN ‘Voor een 
biertje en barbecue 
werkte iedereen zich 
in het zweet voor 
de eerste editie van 
Welcome to The 
Village. Nu heb ik 
mijn eigen bedrijf 
als freelancer, wat 
ik al heel heel lang 
wilde. Die loods 
met vrijwilligers is 
ontwikkeld tot een 
tijdelijk dorp vol 
eigenzinnige types 
die hier werker-
varing opdoen, 
een meganet-

werk opbouwen 
en vrienden voor 
het leven maken. 
Wat écht speciaal 
is, zijn de sociale 
projecten. Je maakt 
kennis met zoveel 
andere mensen, het 
heeft mijn leven 
veranderd.’ 

MAARTEN ‘Wie 
kan als acht-
tienjarige office 
management en 
financieel assistent 
op zijn CV zetten? Je 
leeftijd maakt hier 
niets uit. Als je mee 
wilt doen en je eigen 
kansen creëert, krijg 
je hier alle vertrou-
wen en ruimte om 
jezelf te ontwik-
kelen. Meedoen aan 
een poppodium 
en festival zorgen 
ervoor dat je in één 
jaar zes jaren aan 
ervaring opdoet’. 

2018.nl/mienskip

Met elkaar, voor elkaar en dwars door elkaar. Iepen mienskip 
heet dat. We zijn er Europese Culturele Hoofdstad mee ge-
worden, maar vergeet de term gerust na het lezen. De Friezen 
zeggen het namelijk nooit luidop. We haken wél met heel Europa 

Het M-woord voor eens en altijd uitgelegd 
Doch mar gewoan. Oftewel, doe maar gewoon. Die zin staat op het voorhoofd van iedere Fries getatoeëerd.  

Het grootste misverstand buiten de regio is dat je dan heel stugge en saaie types treft. Van die zwijgzame koppen  
bij een gesloten hek. Maar nee, dat zetten ze juist voor anderen open. 

Tijdens LF2018 werken honderden Friezen mee aan alle voorstellingen en projecten. 
Maak alvast kennis met de doeners van Welcome to The Village. 

DARE TO DREAM

de grootste deken ter wereld. Maken samen voorstellingen. Tim-
meren bruggen tussen sociale klasses. Plakken een PVV-stemmer 
en asielzoeker aan elkaar tijdens een vrijwilligersdienst, die daar-
door nu samen pannenkoeken gaan eten. Wij ‘doen’ gewoon. 
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Leeuwarden-Fryslân 2018 krijgt een hoofdprogramma en 
een Iepen Mienskipsprogramma; samen vormen ze het 
totaalprogramma. De Friezen hebben massaal laten zien 
te willen dromen, te willen doen en anders te durven zijn. 
Ze haken samen met tientallen nationaliteiten niet alleen 
de grootste deken ter wereld, de agenda met mien-
skipsinitiatieven puilt uit met honderden evenementen. 

Iepen Mienskipsprogramma
Jins dreamen no, jins skiednis skielk Tsjêbbe Hettinga

Begin 2018 wordt het overweldigende overzicht op 2018.nl/mienskip gepubliceerd

Die explosie van creativiteit, dêr giet it om. Van Wor-
kum tot Burum en van De Hoeve tot Het Bildt, de iepen 
mienskip blijkt een kweekvijver van talent en bron van 
geweldige ideeën voor heel Nederland en Europa. Want 
je kunt voor de televisie blijven zitten en zien hoe de  
wereld om je heen verandert, of ’m uitzetten en samen 
met je buren je straat tot een mooiere plek maken. 
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volledig aan ons over. Dat is een te gek 
gevoel. How tall are you? Die vraag wordt 
in 2018 gesteld aan alle meevarende 
jongeren. Ik ben er weer bij en zie jullie op 
de kade bij de finale.’ 

De race begint in Sunderland en gaat via 
Esjberg naar Stavanger. Na twee weken 
komen alle schepen aan in finishstad 
Harlingen. De bemanning treft een brui-
sende stad met zo’n 300.000 bezoekers. 
Kades vol oh’s en ah’s. Matrozen vanuit 
de hele wereld. Shantykoren over univer-
sele thema’s als vrijheid, verlangen en 
weemoed. 

Uniek literatuurfestival 
De schoonheid van de schepen wordt 
tijdens dit weekend gecombineerd met 
de schoonheid van literatuur. Van 3 t/m 5 
augustus vindt tijdens de Tall Ships Races 
het literatuurfestival The Sea! The Sea! 
plaats. Het festival verrast met voor-
drachten op bijzondere plekken en een 
laagdrempelige kennismaking met poëzie 
en taal. Natuurlijk staat het festival in 
het teken van de zee en de rol die de zee 
speelt in ons leven.  

The Sea! The Sea! is onderdeel van  
Lân fan taal. 

De mooiste tallships van de wereld varen 
in de zomer van 2018 mee in een avon-
tuurlijke tocht. Niet alleen avontuurlijk 
omdat er een bijzondere route over zee 
wordt afgelegd, maar vooral omdat de 
helft van de crew tussen de 15 en 25 jaar 
móet zijn. Tussen het geweld van golven, 
krakende planken en onverbiddelijke 
zwaartekracht worden angsten getemd, 
leren trainees andere culturen kennen  
en worden er vriendschappen voor altijd 
gesloten.
Trainee Hylke heeft eerder aan boord een 
schitterende tijd gehad. ‘Op een gege-
ven moment liet de kapitein het schip 

03 t/m 06 augustus Harlingen 2018.nl/tallshipsraces
2018.nl/theseathesea

Harlingen is in het eerste weekend van augustus de belangrijkste 
havenstad van de wereld. Schippers en schrijvers uit alle windstreken 
vinden er hun bestemming, bezoekers golven mee op de schoonheid  
van schepen en poëzie. 

DARE TO DREAM

Schuimende zinnen 

The sea! The sea! 
Tall Ships Races Harlingen
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dare 
to act

Ja wy kinne! Vanuit het Fryske lânskip ga je meemaken dat Europa groener, 
diverser, duurzamer en circulairder kan. Boeren, kunstenaars, bewoners en 

onderzoekers komen van de bank en zorgen met elkaar voor impact.  
Dit jaar en vele jaren hierna. We vormen ons landschap met lef.  

Want wa’t bang is foar in wiet pak, komt nea oer de sleat. 

Skuor iepen de gerdinen
Spring derút de dei is nij
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Hoop uit Húns

De Jedi in Star Wars 1: The Phantom Menace droegen kleding van haar 
organisch gekleurde stoffen. Ze maakte ruimtevullende kunst voor het 
Rijksmuseum, Fries Museum en het Museum of Modern Art. Haar grootste piece 
of art hangt binnenkort in de bibliotheek van Pennsylvania University. Maar het 
gróótse werk van kunstenaar Claudy Jongstra, dát wordt gedaan in een boerderij 
op tien minuten rijden van Leeuwarden. Waar schoffels transformeren tot 
lichtzwaarden en jongeren wereldburgers worden. 

Iedereen op zijn of haar gemak stellen. 
De partner van Claudy, Claudia Busson, 
doet het vanaf het moment dat je het 
erf oprijdt. ‘Kijk maar even rond. Ik ben 
nog even bezig. Claudy komt er zo aan.’ 
En weg is ze. De Kreake is een boerderij  
in Húns. Geruststellend ritselende bo-
men, knerpend grindpad. Een wit huisje 
met een kleine blauwe deur. Iedereen 
met een beetje stress gun je vijf minuten 
op deze plek. 
Het atelier blijkt datzelfde effect te 
hebben. Een nog warme houtoven, de 
geur van wol, een lichtinval waar geen 
Instagram-filter tegenop kan en we-
derom dat vanzelfsprekende at ease 
zijn. Twee vrouwen werken hier met een 
heleboel enthousiaste doeners aan het 
project Farm of the World en zetten 
daarmee een deurtje open naar een veel 
grotere wereld. Divers, lokaal, internatio-
naal, organisch en gezamenlijk. 
Claudia: ‘Sinds 2014 zijn we hier bezig 
om de kwaliteiten van de boerderij en 
het land te herontdekken, de diversiteit 
te benutten. Over die transitie gaat 
het hier. Om ons heen zien we boeren 
die wel natuurlijk en duurzaam willen 

DETAIL UIT HET WERK AKZONOBEL HONEYSUCKLE 
BLUE(S) GARDEN

farm of the world

ondernemen, maar vastzitten in het sys-
teem. Hier nemen we de tijd en ruimte 
hoe dat ‘boeren’ anders kan. We hebben 
een schapenwei, moestuin, appelboom-
gaard, grasland, een graanakker. In 1717 
werd deze plek al bewoond, ik lees en 
zoek alles bij elkaar om te weten wat  
het land nodig heeft en hoe we dat  
ook in een houdbaar verdienmodel  
kunnen gieten.’ 

VAN RED BULL NAAR WATER
Diezelfde vraag stellen ze op de Kreake 
aan jongeren die werken en leren op de 
boerderij. Wat hebben ze nodig en hoe 
kunnen ze zelf iets bijdragen aan de 
wereld? In de ochtend werken de jongens 
en meiden mee in de tuin, waar kleuren 
voor de kunst en eten wordt geoogst. In 
de middag maken ze eerst een maaltijd, 
daarna is het tijd voor de artistieke kant. 
‘Toen ze binnenkwamen dronken ze Red 
Bull, hielden ze niet van koken en had 
geen enkele jongere kennis van de wereld 
en haar rijkdom. Nu drinken ze liever wa-
ter met lekkere kruiden, bereiden ze met 
liefde vers eten uit de tuin, bespreken we 
elke week vol passie een nieuw gewas en 

2018.nl/farmoftheworld hele jaar diverse locaties

DARE TO ACT
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wereld – voor hun verfplantentuin, kwam 
dan ook uit de buurt. ‘We kregen een 
SMS: ‘gefeliciteerd van duo Corfri’. Wie? 
Grijns bij allebei. ‘Buurmannen die altijd 
willen helpen, Cor en Frits.’ 

In die tuin, de AkzoNobel Honeysuckle 
Blue(s) Garden genoemd, lagen bezoe-
kers dus op hun buik met een pincet 
tussen de verfplanten en onkruiden. Niet 
alleen Queen Elisabeth had de eer om 
de tuin te bezoeken, iedereen is in 2018 
welkom, maar dan in de Blokhuispoort in 
Leeuwarden om die tuin te bewonderen.  
‘Kijk naar dat boeket op de tafel. De 
simpele schoonheid, alles uit de natuur 
heeft een functie. Zo is het ook met 
mensen. Worden wie je bent, daar gaat 
het hier om.’ 

spreken ze Engels met de studenten van 
Claudy. Ze zijn geen cliënt meer, maar 
wereldburger. Alles en iedereen heeft 
een rol op deze aarde. Berenklauw kan 
een medicijn zijn, indigo een natuurlijke 
nagellak.’ 
Het organische zorgmodel maakt indruk, 
ook op het Ministerie van Sociale Zaken. 
Daar komt niet alleen een foto-expositie 
van Farm of the World, maar wordt ook 
gedacht aan soortgelijke projecten in an-
dere regio’s. Claudy knikt goedkeurend. 
‘Denk groot!’ 

Groots denken, in metershoge wandkle-
den van vilt op plekken met mondiale 
statuur, maar ook in ambities vanuit dat 
kleine dorpje Húns. ‘We maken met de 
jongeren keramiek van de klei hier uit de 
grond, dat moet natuurlijk op de Dutch 
Design Week komen. Een kok uit Netflix-
hitserie Chef’s Table is een vriend van 

ons, die wil ik aan dit project koppelen. In 
2018 is de hele wereld welkom en zetten 
we elke donderdag de deur open voor 
bezoekers om mee te doen. En de deur 
staat sowieso altijd open, want er waaien 
ook enthousiaste doeners uit Australië 
aan, of studenten uit China en Ghana.’ 

Dat lokale en internationale samenwer-
ken lukt alleen in Fryslân volgens Claudy. 
‘We voelen ons hier zo gedragen, dit 
was nooit van de grond gekomen in de 
Randstad. Er is hier zoveel kwaliteit en 
aandacht voor kwaliteit, zelfs het open-
luchtspel door vrijwilligers is tot achter de 
komma goed.’ Claudia: ‘De boeren uit de 
buurt zijn mijn beste vrienden geworden. 
Ze helpen mee, ook als ik aangeef dat 
er ab-so-luut geen Round-up in de tuin 
mag, haha. Ik weet lang niet altijd wat 
ik wél wil, maar ze hebben alle geduld en 
zijn zo geïnteresseerd.’ 

AKZONOBEL HONEYSUCKLE  
BLUE(S) GARDEN
De allermooiste felicitatie voor de zilveren 
prijs op de Chelsea Flower Show – de 
meest prestigieuze tuintentoonstelling ter 

CLAUDY JONGSTRA (LINKS) EN CLAUDIA BUSSON FOTO’S IMAZZO

DARE TO ACT

Bekijk in Groningen Claudy’s 
tentoonstelling Waste-NO Waste in de 
voormalige fabriek van de Suikerunie. 

Wees welkom in Húns of bekijk de 
AkzoNobel Honeysuckle Blue(s) Garden  
in Leeuwarden. 2018.nl/farmoftheworld 

‘ We voelen ons hier zo 
gedragen, dat was nooit 
van de grond gekomen  
in de Randstad.’
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hele jaar en diverse locaties Fryslân2018.nl/potatoesgowild

Ze reizen de hele wereld 
over en heten Desirée, 
Red Scarlett en Bildtstar. 
Ze worden gespot in 
sterrenrestaurants of in de 
hutspot bij je thuis. 

Meester Coos van basisschool  
It Fonnemint, Sint Annaparochie: 
‘In dit project ontdekken de jongens en 
meisjes in Het Bildt hun roots. Grote 
ogen als de boer zijn machines laat 
zien, open monden bij het verhaal over 
de aardappelen die door heel Europa 
reizen. Het maakt de kinderen trots en 
enthousiast. De gedichten en collages 
daarover worden tentoongesteld in de 
stad Leeuwarden, dat stimuleert ze 
enorm. De kans bestaat dat hun werkje 
wordt gezien door de hele wereld. Dat 
is voor ons absoluut de aanzet om in de 
toekomst veel meer met die Bildtse taal 
en producten te doen, ook na 2018.’ 

Kustgemeente Het Bildt roemt in 2018 
zijn bekendheden uit de grond en laat je 
de smaak van vroeger en de toekomst 
proeven. Talloze projecten geven in 2018 
uiting aan de fascinatie en trots rondom 

the land provides like the sea
not crates but wagons full
of potatoes in bright sunlight
rumbling along oudebildtdijk

Geart Tigchelaar — Poetic Potatoes

Wil je weten wat die doodgewone 
aardappel aan inspiratie en poëzie 
losmaakt? 2018.nl/potatoesgowild

De jarenlange aardappelhandel met 
Valletta – die andere Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2018 – leverde mooie 
projecten tussen beide regio’s op. Bekijk 
hier onze samenwerking. 
2018.nl/valletta

de eerpel, pieper, potato, aardappel. 
Welkom in het gebied even ten noorden 
van Leeuwarden dat rond 1300 ontstond 
als aangeslibde kwelder en in 1505 werd 
ingedijkt: Het Bildt. 513 jaar later is het 
de plek waar elfduizend ‘Bilkerts’ wonen, 
eigenzinnig volk met een eigen taal en 
identiteit. 

Wees ook welkom in de talloze aard-
appelschuren, waar 25 kunstenaars 
zich laten inspireren door dat maffe 
ronde ding van zetmeel. Bij een grote 
locatievoorstelling met uitzicht over de 
uitgestrekte akkers. In juni! Dan ‘heeft 
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potatoes go wild

Everybody can  
be a (Bildt)star!

Het Bildt de pronk aan’ en is op zijn 
mooist. Schuif in die maand aan met 
4.000 andere bezoekers, eet verrassende 
aardappelgerechten en oogst nieuwe 
verhalen en inzichten. Laat je verleiden 
naar Leeuwarden, waar de nieuwe Bildt-
se generatie zich in projecten verbindt 
aan haar geboortegrond en deze in de 
stad tot verbeelding laat komen.
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Stel je eens een muziektheatervoorstel-
ling voor met een elegant, glanzend Fries 
paard in de hoofdrol. Vermenigvuldig 
dat aantal met honderd. Welkom bij 
De Stormruiter: een muzikale thea-
tervoorstelling waarin je paarden ziet 
galopperen en dijken ziet breken. 

De Stormruiter is een bewerking van de 
epische novelle Der Schimmelreiter van 
de Duitse schrijver Theodor Storm. Het 
verhaal gaat over de eigenwijze, over-
moedige dijkgraaf Hauke Haien die een 
nieuwe dijk wil bouwen om de zee te 
trotseren. Hij koopt van een zigeuner-
vrouw een witte hengst waarmee hij de 
dijkwerkers opjaagt. Maar de dijk breekt 
en de zee verzwelgt de jonge Hauke en 
zijn hengst.

De Stormruiter

Friese paarden en 
brekende dijken

De Stormruiter is een spectaculaire voorstelling over de 
eeuwige worsteling met het water. Met honderd Friese 
paarden als acteurs.

De Friese paarden-acteurs niet missen? 
De Stormruiter is in het najaar van 2018 
te zien, van 8 september t/m 7 oktober in 
het WTC Expo in Leeuwarden.
2018.nl/destormruiter

KLASSIEKER
‘Het is een verhaal over maakbaarheid’, 
zegt de regisseur van het stuk, Jos Thie. 
‘Hauke denkt dat hij de natuur naar zijn 
hand kan zetten. De vraag of dat kan, 
die worsteling, speelt vandaag de dag 
nog steeds. Der Schimmelreiter is een 
prachtig verhaal, een klassieker, die zich 
perfect laat spelen in Noord-Friesland 
met zijn dijken.’

De Stormruiter draait niet alleen om het 
verhaal van Hauke, dat zich afspeelt in 
1750. Het gaat ook over het ontstaan 
van het inmiddels wereldberoemde 
Friese paardenras. ‘Dat is in diezelfde tijd 
ontstaan, waarschijnlijk uit een kruising 
van het boerenpaard met warmbloedige 
Spaanse paarden. Kan de warmbloedige 

schimmelhengst – die Der Schimmelreiter 
berijdt – de oervader zijn van het Friese 
paard?’ Thie rijgt deze verhalen aan 
elkaar in het paardenspektakel. 
Het Friese paard speelt natuurlijk de 
hoofdrol, andere bekenden die je gaat 
zien zijn Ellen ten Damme en Freark 
Smink. De Wereldband en twee koren zul-
len de sferische en spannende scènes nog 
meer versterken.

VERPLETTERENDE TOEKOMST
Thie: ‘De thema’s in De Stormruiter zijn 
verrassend actueel. Hoe hoog we de 
dijk ook bouwen, er kan altijd een vloed 
komen die onze toekomst kan verplet-
teren.’ 

2018.nl/destormruiter 08 september t/m 07 oktober Leeuwarden

DARE TO ACT
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‘ Het zeewater heeft een stuk van het dorp weggeslagen.  
Machtig interessant.’

‘Als ik buitenlanders meeneem naar het 
Waddengebied, valt hun mond open. Ze 
zijn zo onder de indruk van de dijk die 
maar eindeloos in één strakke lijn door-
loopt. Haarscherp. Dat zie je nergens in 
de wereld.’ Joop Mulder veert op als hij 
over het wad praat. 
Mulder vertrok als jonge vent naar Ter-
schelling om ‘het waddenlandschap te 
bestuderen’. Na 35 jaar Oerol - hij  
bedacht het festival en was artistiek 
leider - en eiland is hij nog niet uit-
gestudeerd, zegt hij. Nu laat hij zijn 
nieuwsgierigheid en creativiteit los op 
het hele waddengebied. Toen Mulder zich 
voor een kleinschalig project ging verdie-
pen in de kustdorpjes in Noord-Friesland, 
ontdekte hij mooie verhalen over het 
gebied, zoals over de terpdorpen. ‘In het 
terpdorp Wierum ligt de kerk tegen de 

dijk aan maar vroeger stond die natuur-
lijk midden in het dorpscentrumpje. Het 
zeewater heeft dat stuk van het dorp 
weggeslagen. Machtig interessant.’ 

Het was het begin van Sense of Place, 
een project met tientallen grootschalige 
kunstwerken en landschapsarchitec-
tuur. Mulder werkt daarbij samen met 
tientallen gerenommeerde kunstenaars 
zoals Daan Roosegaarde, ontwerpers en 
wetenschappers. 
In de tijd van de terpen waren er nog 
geen dijken, vertelt Mulder. ‘Op een terp 
had ieder dorp voorheen haar eigen 
identiteit. Zie het als kleine eilandjes. Dat 
merk je nu soms nog aan de eigenzin-
nigheid van de dorpsbewoners, die op 
zichzelf zijn gericht.’ 
Inmiddels doen er ruim twintig dorpen 
mee aan Sense of Place. Mulder noemt 
het een tienjarig programma, waaruit 
uiteindelijk ruim vijftig kunstprojecten 
voortkomen.

hele jaar en diverse locaties langs Waddenkust

het wad als podium
2018.nl/senseofplace

Eerst was Terschelling  
zijn podium, nu is het  
hele Waddengebied dat.  
Joop Mulder stopte met  
Oerol maar niet met  
kunst op het wad. 

 DIJK VAN EEN WIJF FOTOMONTAGE NIENKE BROKKE

DARE TO ACT
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of place
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Niets gaat zonder overleg met de 
bewoners. ‘Ik praat met die mensen en 
hoor hun wensen.’ Zo komt er in Blije een 
buitendijkse terp, Terp fan de Takomst 
geheten. Het is een ontmoetingsplek 
waar je het landschap van Blije optimaal 
kunt beleven, met een paadje naar het 
wad. ‘Drie weken geleden hebben we 
een partytent opgezet midden op het 
dorpsplein van Blije. Er waren kannen met 
koffie en koekjes.’ De bewoners konden 
vragen stellen aan Mulder en de makers 
van Terp fan de Takomst. ‘Zo krijgt Blije 
een landschapskunstwerk dat bij haar 
identiteit hoort.’ 
Voor andere projecten gaat Mulder 
regelmatig in de plaatselijke kroeg zitten 
om te horen wat er leeft. Zo ontdekte hij 
dat de inwoners van Wierum droomden 
van een strandje of een andere plek om 
te kunnen zwemmen. Maar het Wad 
is Werelderfgoed, veranderingen aan-
brengen mag niet. Nu ligt er een Sense 
of Place-plan voor een zwembad ín zee, 
aan het eind van de pier.

Uitwaaien en verder kijken? Stel hier je 
ideale dag in het Waddengebied samen.
2018.nl/senseofplace 

Vanuit je pluche stoel van de natuur 
genieten? Beleef de première van WAD.
2018.nl/wad

Niet alleen de Friese kustdorpen doen 
graag mee met Mulders project, maar de 
gehele waddenkust is enthousiast, van 
Texel tot Groningen. Ook kustdorpen in 
Duitsland en Denemarken staan te pope-
len om projecten in te dienen. 
Nu is Sense of Place nog onder regie 
van Mulder maar hij hoopt vurig dat de 
bewoners na 2018 blijven doorbouwen 
aan het verbeelden van de historische, 
culturele en ecologische rijkdom van  
het wad. 

JOOP MULDER FOTO ANKE TEUNISSEN

Dijk van een Wijf
Bij Holwerd wordt een gigantisch vrou-
wenbeeld van ruim 100 meter lang uit 
het gras en de dijk geschapen, in Dijk van 
een Wijf. ‘Het is de beschermvrouwe van 
het noorden.’ Bij Ternaard, vijf kilometer 
verderop, komt Camera Batavia. In een 
houten toren, geplaatst op een dijk, komt 
een spiegelbol waarin het hele landschap 
in 360 graden te zien is. 

Voor de bezoekers zal er een speciale 
fietsroute langs de kunstwerken ontwik-
keld worden. ‘Sense of Place is niet voor 
mietjes. Stap op de fiets, ook als er een 
regenbuitje valt. Want op de fiets, of 
wandelend, ervaar je dit landschap het 
beste.’ Met zijn werk hoopt Mulder niet 
alleen de schoonheid van het wad te 
laten zien, maar ook de lokale econo-
mie op te krikken. Noordoost-Friesland 
is krimpgebied en de overheid verwacht 
dat Noordwest-Friesland ook die kant 
opgaat. 

DARE TO ACT
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het meeste elektrische vervoer, biogas, 
aantal zonnepanelen, energiecoöpera-
ties en energieneutrale woningen per 
inwoner. In dit jaar stoten we door en als 
bezoeker zit je op de voorste rij. In een 
auto met blauwe diesel natuurlijk, dat 
kun al tanken zodra je in Fryslân komt.’ 
De Boer werkt als energiecoördinator bij 
gemeente Leeuwarden met partijen als 
Arriva, de NS, Friesland Campina, Tesla, 
BMW, Mitsubishi en Snappcar aan het 
onmogelijke. Twee weken lang wordt er 
fossielvrij door Fryslân gereisd. ‘Samen 
met Urgenda (de organisatie voor inno-
vatie en duurzaamheid in Nederland) en 
alle deelnemers laten we zien dat het  
wél kan.’ 

Sinneboatrace en highway  
to the future 
Er kan nog veel meer. In juli is de grootste 
zonnebootrace ter wereld, langs de Friese 
elf steden. ‘Wubbo Ockels zei bij het ont-
staan van de race: als je een route doet, 
moet het de Elfstedentocht zijn.’ CNN 
deed verslag van eerdere edities van de 
heroïsche tocht van de zonnebootrace. 

01 t/m 14 juli Fryslân2018.nl/fossylfrijfryslan

Hij zou de duurzame broer van Bert Vis-
scher kunnen zijn. Als je op een feestje 
naast Bouwe de Boer hebt gezeten, is 
de kans groot dat je in 2018 je dak vol 
zonnepanelen hebt en groen gaat reizen. 
Stuiterend: ‘Dit is het mooiste energie-
project ever!’ 
In 2018 laat Fryslân met Fossylfrij Fryslân 
zijn duurzame parelprojecten zien aan de 
hele wereld. ‘We hebben in deze provincie 

Fossylfrij FryslânFriezen flikken 
het groen
Het is een bizar en bijkans 
onmogelijk project. Toch komt 
het er. Fryslân gaat twee 
weken lang fossielvrij reizen. De 
Elfwegentocht is een onderdeel 
van een enorme groene transitie 
in de provincie. Als bezoeker kom 
je opgeladen weer thuis.

Flik het mee! Kom langs bij de 
Sinneboatrace, doe een duurzame route 
of bekijk de futuristische parade.  
2018.nl/fossylfrijfryslan

 Wubbo Ockels zei: ‘Als je  
een route doet, doe dan  
de Elfstedentocht’

‘Omdat het zo onmogelijk is, met kluun-
routes voor de boten. Toch flikken we 
het. Dat is precies de mentaliteit die er in 
Fryslân heerst als honderd ondernemers 
hun hand opsteken om fossielvrij te gaan 
werken, of wanneer tijdens een lezing van 
Diederik Samsom in een klein dorp ieder-
een gaat staan bij de vraag of inwoners 
mee willen doen aan een project. We 
flikken het.’ 

Dus wordt op 14 juli ook geflikt dat de 
weg tussen Drachten en Leeuwarden 
afgesloten wordt voor een parade van 
futuristische voertuigen. Vanaf 1 juli 
kun je zelf al op groene expeditie, met 
elektrisch vervoer door Leeuwarden langs 
allerlei uitvindingen richting een speciaal 
park met de nieuwste innovaties. ‘Bin-
nen drie uurtjes ben je helemaal bij en 
opgeladen!’ 

DARE TO ACT
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‘We zijn veel te asociaal omgegaan met 
het Wad. Het is het enige natuurlijke 
Werelderfgoed dat we hebben en we 
boren er nog steeds naar gas? Dat is on-
begrijpelijk. Als de bodem een centimeter 
daalt door gasboringen, betekent dat het 
einde van een hele populatie kanoeten. 
Dieren sterven uit door ons.’ 

‘We weten allemaal wat de culturele en 
economische waarde is van de Nacht-
wacht. Dat we de enorme rijkdom van 
het Wad – zoveel levensvormen – en 
economische kansen zoals ecotoerisme 
gaan zien, dat is mijn nalatenschap met 
dit immense project. Daar moet mijn 
sociale leven dan inderdaad maar even 
voor wachten.’ 

dier mee. We gebruiken bij alle scènes de 
nieuwste cameratechnieken om in het 
leven van al die dieren te duiken. Jij voelt 
je bij het kijken dus echt midden in het 
zand en water.’

Beleef WAD in de bios
Spannend, informatief, meeslepend. Be-
kend van De Nieuwe Wildernis weten we 
dat films van Smit een adembenemende 
ervaring opleveren. In het najaar van 
2018 kun je WAD bekijken in de bioscoop, 
er wordt een interactieve online beleving 
ontwikkeld, kinderen en jongeren doen 
mee aan een landelijk educatieproject 
en er verschijnt ook nog een vierdelige 
TV-serie. 

Een dag op het Wad voelt als een va-
kantie van een week. Maar zo relaxed 
als jij als bezoeker wordt van de immer 
boeiende luchten, het ruisen van de zee 
en het gekwetter van de vogels, zo woest 
beleven alle andere organismes dat ge-
bied. ‘Alles op het Wad voert dag in dag 
uit strijd om te overleven. Dat is een bizar 
fenomeen. Mossels klampen zich vast 
aan de rand van de mosselbank, jonge 
dieren die beschermd moeten worden, 
een weersomslag die allesbepalend kan 
zijn. En dan zijn wij er nog, die lompe 
mensen.’ 

Ruben loopt dwars tussen de nesten en 
eieren – er vooral niet op – zodat wij kun-
nen invoelen wat zeehonden, mosselen, 
strandkrabben en vogels meemaken. ‘We 
maken een film voor álle zintuigen. Je 
hoort, ziet, voelt en ruikt straks hoe het is 
om een grijze zeehond te zijn. Hoe mooi 
de dieren ook zijn, het is een hard knock 
life in die groep! Ze leven in harems, maar 
als je je als jonge zeehond begeeft in zo’n 
groep word je aangevallen door de leider. 
Dat maak je vanuit het oogpunt van het 

première najaar Leeuwarden 2018.nl/wad

Wad is de 
Nachtwacht 
waard
Familiefeestjes? Die moeten 
even wachten. Alle dagen 
met springtij staan wél in 
zijn agenda. En is er kans 
op een waterhoos? Dan 
moet daar alles voor wijken. 
Ruben Smit – bekend van 
natuurfilmspektakel De Nieuwe 
Wildernis – is bezig met een 
nieuw meesterwerk. Het water 
in zijn lichaam is waarschijnlijk 
zout en tussen zijn tanden zit 
zand. Want samen met zijn 
crew maakt hij WAD.

De Nachtwacht van Fryslân bekijken? 
2018.nl/wad 

Niet weg te slaan bij het Wad? Fiets 
en verwonder mee met Joop Mulder 
(voorheen Oerol) in het enorme project 
Sense of Place. 
2018.nl/senseofplace

wad
Overleven op de 
grens van land  

en water

RUBEN SMIT 

DARE TO ACT
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Noem componist en muzikant Sytze 
Pruiksma gerust een vogelfreak. Ze staan 
zelfs op zijn t-shirt. Zo’n tien jaar geleden 
ging hij met zijn vrouw tussen de weides 
wonen. ‘Wat is het hier mooi, niet?’, zei 
de buurvrouw. ‘Jazeker’, zei Pruiksma, 
‘alleen hoor ik geen vogels en ik zie hier 
ook geen bijen en vlinders op het land. 
Jij wel’? ‘Goh nee’, zei de buurvrouw. Ze 
sloopte direct een paar tegels uit haar 
tuin om er bloemen in te zetten. ‘Het 
verhaal vertellen werkt’, vindt hij. 
Dat doet Pruiksma, als één van de initia-
tiefnemers van Kening fan ’e Greide. Met 
dit burgerinitiatief debatteren, musiceren 
en verhalen ze over de diversiteit van het 
Nederlandse landschap. Maar ook over 

de weidevogels die verdwijnen. ‘Het heeft 
een enorme impact’, vertelt Pruiksma. 
‘Als de vogels hier eerder vertrekken, 
heeft dat invloed op de oogst in Afrika en 
hebben gezinnen daar geen inkomsten. 
Weten schappers, boeren, zuivelbedrijven, 
kunstenaars en bewoners werken daarom 
wereldwijd samen aan een nieuwe balans 
tussen mens en natuur. In 2018 zullen we 
hun verhaal met maar liefst tweeduizend 
amateurmuzikanten en dansers laten zien 
en horen in Conference of the Birds, mid-
den in het landschap rond Leeuwarden.’ 

Dit moet anders 
Veel boeren zitten klem terwijl ze met 
hun hart zouden willen kiezen voor een 

rijk landschap met ruimte voor natuur. 
Het was 2011 toen boer Steven besefte: 
‘dit moat oars’. Hij was melkveehouder 
en had twee opties. Of hij zag zichzelf 
als melkboer ‘verzuipen in de stront’ of 
geen cent overhouden aan de melk door 
de almaar dalende melkprijs. Hij ging 
van tachtig melkkoeien naar veertig 
vleeskoeien en gebruikt sindsdien geen 
kunstmest meer op het land. 
De biodiversiteit op zijn erf groeide zicht-
baar. Op zijn grond groeien bloemen, 
zitten insecten en strijken in het voorjaar 
vogels neer. De bodem hoeft er niet 
ontiegelijk hard te werken om zijn even-
wicht te behouden. Zijn leven als boer 
is diverser geworden. Zo is er de boer-
derijwinkel bij de stal. Via de regionale 
coöperatie De Streekboer kunnen men-
sen online bestellen. Zo’n transitie is niet 
gemakkelijk. Van der Zee heeft duizend 
ideeën, maar vaak ontbreekt het hem 
aan financiën en mankracht. ‘Bij de bank 
staan ze heus niet te glunderen als je 
aankomt met een verhaal over circulair 
boeren’, bromt hij. 

diverse data en locaties Fryslân

kening fan ’e greide

2018.nl/keningfanegreide

Jammer hé, dat je geen koeien meer in de wei ziet. Balen ook, dat er 
amper weidevogels meer zijn en dat sommige Europese boeren moeten 
stoppen. Maar waarom eigenlijk? Kan het niet anders? Houd eens 
op met die collectieve onmacht over intensieve landbouw en maak 
zelf het verschil! Laat je bevragen door de grutto en betoveren door 
blaasinstrumenten. 

Fries landschap laat zich horen

DARE TO ACT
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Nieuwe aanwas en inspiratie 
Zijn frustratie stopt hij in een blaasinstru-
ment. Van der Zee bespeelt de bas bij 
de Jouster Fanfare. Zo kent hij Pruiksma. 
Want die Jouster Fanfare deed mee aan 
Birds & Brass, een muzikale ode aan 
het Friese landschap onder leiding van 
Pruiksma. Het is de opmaat naar het 
spektakel Conference of the Birds. ‘De 
weidevogel sterft uit omdat er te weinig 
aanwas is van jonkies. Laat dat nou ook 
het geval zijn bij al die orkesten in Fryslân. 
In onze projecten maken al die blazers 

kennis met elkaar en nieuwe stukken, tillen 
ze elkaar op tot grote hoogtes en worden 
ze allemaal geraakt door zo’n gezamenlijk 
verhaal’, aldus Pruiksma. 
‘Kijk, daar gaat LF2018 nou ook over’, zegt 
Pruiksma. ‘Niet alleen mienskip, dat we el-
kaar leren kennen zoals die orkesten deden, 
maar ook dat we weer ontdekken hoeveel 
rijkdom er om ons heen is en dat we dat 
weer zien, voelen, horen, ruiken en proeven. 
Dat is wat al die bezoekers mee gaan 
maken, of het nu tijdens een muziekvoor-
stelling is of bij een weilanddiner’. 

Duik in het Friese landschap en beleef diversiteit op een manier die je nooit meer vergeet. 2018.nl/keningfanegreide

 
WAT KUN  

JE MEEMAKEN? 

 
NIEUWJAARSCONCERT 2018  
Hoe kunnen we 2018 mooier inluiden dan 
met het Nederlands Blazers Ensemble in 
het Amsterdamse concertgebouw en op 
NPO1? Wat maakt de grutto muzikaal in 
je wakker? 

 
CONFERENCE OF THE BIRDS 
Spectaculair muzikaal dans- en thea-
terspektakel in de openlucht rond 
Leeuwarden. Ooit het geluid van twee-
duizend blazers ervaren? Meerdere keren 
te zien in juli 2018. Samen met het Noord 
Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en de 
Friese muziekverenigingen.  

 
HET GROTE GRUTTO THEATER 
Kruip in de huid van een grutto in deze 
zinnenprikkelende beleefvoorstelling. Te 
gek voor kinderen! Vanaf eind januari in 
het Leeuwarder Natuurmuseum Fryslân.  

 
KONING VAN HET GRASLAND 
Unieke theatervoorstelling over de 
dilemma’s op het boerenbedrijf gadege-
slagen door de grutto. Op verschillende 
boerenerven in heel Nederland.  

 
ONTWAKEND LANDSCHAP 
Beleef het landschap in een 12-uur duren-
de belevingstocht. Van zonsondergang 
tot zonsopgang. Streekdineren, cultuur 
ervaren, ‘s nacht in de weide slapen en 
wakker worden bij het magische krieken 
van de dag.  

 
EXPEDITIE 
Ga op ontdekkingstocht naar het verhaal 
van het landschap. Neem de Kening  
fan ’e Greide Fietsroute en tuur naar 
vogels vanuit de vogelkijkhutten. Of 
bezoek thema-debatten en volg Amalia  
in haar vlucht van Afrika naar Nederland.  

DARE TO ACT
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CHEERS IN WITTE JAS 
Een café in de vorm van een watermo-
lecuul is op zich al het bekijken waard. 
Vanuit de binnenstad van Leeuwarden 
loop je in een kwartiertje naar de Water-
campus van Wetsus, waar alle nationale 
en internationale waterexperts zich ver-
zamelen, onderzoek doen en innovaties 
testen. In september 2018 staat in de Eu-
ropean Water Tech Week het onderzoek 
centraal: in het openingsweekend staan 
de deuren van de Watercampus open om 
te ontdekken wat de nieuwste uitvindin-
gen zijn. Op de Watercampus verschijnt 
ook de Waterbar, dé centrale plek van 
het Waterprogramma van 2018.

WaterConnecting 2018
Hydraterende highlights

Sightseeing in Fryslân bestaat 
voor tachtig procent uit water. 
In 2018 gaan we nog veel verder 
dan zwemmen, zeilen en suppen. 
Tijd voor een bezoek aan de 
Waterbar. 

Drankje doen in de Waterbar en je laten 
verrassen door Fryslân Waterland?
2018.nl/waterconnecting2018

Geïnteresseerd in Happy Fish en andere 
projecten waardoor de natuur divers 
blijft? 2018.nl/keningfanegreide

Vanuit deze bar ontmoet je niet alleen 
studenten, maar ook wijkbewoners die 
proeven doen met zilte teelt en wadi’s. Je 
stelt er mooie watertrips samen waar je 
relaxed en slimmer van wordt. ‘Lopend of 
met de boot, auto of fiets zijn er speci-
ale routes. Die leiden je langs de oude 
stadsrivier van Leeuwarden, maar ook 
door heel Fryslân langs iconische water-
werken’, vertelt Anke Lodder van Water 
Connecting 2018. 
Tijdens de vele beleefroutes kijk je het 
ene moment bij de hoogste terp in 
Fryslân, het andere bij het Woudage-
maal, ’s werelds grootste stoomgemaal, 
dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. 
‘We maken die watertrips natuurlijk voor 
iedereen een beetje anders, zodat ze niet 
alleen leuk zijn voor geschiedenisfans, 
maar ook voor pubers.’ 

ROOSEGAARDE EN BLIJE VISSEN
Vissen hebben sinds kort hun eigen route. 
De Afsluitdijk was al een technisch hoog-
standje, maar met het project Happy 

2018.nl/waterconnecting2018 diverse data en locaties Fryslân

  FOTO HELEEN HAIJTEMA & TRYNTSJE NAUTA 

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

DARE TO ACT

Fish – een heus vismigratiekanaal – wordt 
mogelijk gemaakt dat zo’n 350 miljoen 
vissen per jaar van zout naar zoet water 
kunnen zwemmen. Superbelangrijk, want 
de visstand dendert anders naar bene-
den. De Afsluitdijk is in 2018 sowieso een 
innovatieve oprijlaan naar Fryslân, want 
ook het werk van kunstenaar en uitvinder 
Daan Roosegaarde vind je hier terug. 
Blijf je liever in de stad? Dan moet je bij 
de start van de Voorjaarsvakantie op de 
eerste rij zitten. De Week van ons Water 
wordt dan gelanceerd door studenten die 
samen mode en kunst maken met Plastic 
Soup. Talloze bootjes en creatievelingen 
vormen samen de Waterparade, een 
sfeervolle must zee. 
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Zwerm naar 2018.nl/silenceofthebees

2018.nl/silenceofthebees

Hoe voer je een slecht nieuws-gesprek met de wereldbe-
volking als die het probleem niet ziet? Dames en heren, 
ga even rustig zitten. Onze bijen sterven uit. Daarmee 
wordt ruim driekwart van onze landbouwproducten 
schaars. Hallo? In Buitenpost brengen ze die boodschap 
met meer impact en creativiteit.

In 2018 is De Kruidhof – de Hortus van Fryslân – de let-
terlijke landingsplek van het project Silence of the Bees. 
Daar wordt de bijenstilte doorbroken met bijzondere 
projecten. B-r(h)apsodie bijvoorbeeld, waarbij kinderen 
en jongeren gegevens en geluiden van hommelvolken 
verzamelen. Met studenten van de Academie voor 
Popcultuur in Leeuwarden en het Institut für Musik in Ol-
denburg wordt een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd 
die op 21 juni 2018 simultaan wordt uitgevoerd in De 
Kruidhof, Oldenburg en Emden. Op die drie locaties zijn 
in 2018 ook Oratoria te bewonderen, grote sculpturen 
waarin bezoekers ondergedompeld worden in muziek die 
door bijen wordt gemaakt. 

Silence of the bees
Omdat het hommeles is

DARE TO ACT

diverse data Buitenpost e.o. 13 t/m 23/09, 01/07 t/m 16/09 Frederiksoord e.o.
2018.nl/kolonienvanweldadigheid

Koloniën van Weldadigheid
welstaat & into nature

Kijk voor alle informatie op 
2018.nl/kolonienvanweldadigheid

De meest experimentele vorm van mienskip is mis-
schien wel net over de grens van Fryslân te vinden: in 
de vroegere Koloniën van Weldadigheid in het Drentse 
Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen. Ze werden 
200 jaar geleden uit idealistische motieven opgericht 
om paupers uit de steden een stap verder te helpen door 
ze op te leiden en samen te laten werken. Goedbedoelde 
mienskipjes dus, en zeker niet altijd vrijwillig. Van de ze-
ven koloniën waren er vier dwangkolonie met gestichten. 
In Frederiksoord is het muzikale theaterstuk Welstaat 
te zien. Toeschouwers, maar ook bewoners doen mee 
aan de voorstelling door in de huid te kruipen van een 
pauper die in een kolonie gaat wonen. 

In datzelfde Frederiksoord is de expositie Into Nature, 
Out of Darkness te zien, met werk van internationale 
beeldende kunstenaars middenin in het typische land-
schap van het koloniegebied. Hun kunst draait om 
de spanning tussen mens en natuur, licht en donker, 
beheersing en vrijheid. 



JA ARMAGA ZINE LF201836

Hoe kan iemand aan het begin van de dag een to-
tale vreemde voor je zijn en aan het einde een vriend 
voor het leven? Cultuur. Hoe kan een dorp krimp 
ombuigen tot een heroïsch kunstwerk? Cultuur. Hoe 
leidt een impactvolle renovatie van een wijk tot 
een feestelijke ontmoeting tussen alleenstaanden? 
Cultuur. 
Het zijn deze voorbeelden die het verhaal van De 
Reis vertellen. Een project dat als vliegwiel voor 
verandering fungeert, met culturele interventies 
in dorpen en wijken. De ideeën en talenten van 

De Reis

Cultuur als 
vliegwiel voor 
verandering

Het asielzoekerscentrum in het dorpje  
Sint Annaparochie staat er al sinds 2003.  
De vluchtelingen doen er hun boodschappen, 
bestellen eens wat bij de snackbar. Maar echte 
integratie en ontmoetingen, dat gebeurde tot 
voor kort nauwelijks. Er werd ook niet veel over 
gesproken. Tot De Reis begon. 

bewoners krijgen door input van kunstenaars een 
enorme vlucht naar voren. De Reis is als community 
art project van LF2018 al een tijdje begonnen en reist 
door. Samen ontdekken, samen leren, dingen durven 
doen én creëren. Als De Reis geweest is, is de ge-
meenschap of het gebied nooit meer zoals het was. 

Haring en hummus 
Terug naar Sint Annaparochie. 2016. Dorp in Het 
Bildt, met een extra soort dorpje net buiten de 
bebouwde kom. Het AZC, met altijd een wisselend 
aantal bewoners maar een vaste factor die vooral 
zichtbaar is tijdens het boodschappen doen. Een 
aantal Bildtkers vindt het jammer, die onuitgespro-
ken afstand tussen mensen. Dat kan anders. 
Onder de paraplu van De Reis worden de makers van 
Haring en Hummus naar Sint Annaparochie ge-
haald. Samen met een theatermaker en psycholoog 
wordt er gepraat, gebrainstormd, luidop gesproken 
over verschillen en overeenkomsten. Na een aantal 
sessies zijn er honderd deelnemers uit het AZC en 
het dorp die met elkaar De Kloof maken. Een thea-
trale wandeling van het AZC naar de kern van het 
dorp. De inburgeringspapieren worden ingewisseld 
voor fonetische songteksten, zwijgende mensen die 
alles verloren lijken te hebben vinden hun acteerta-
lent tijdens de repetities. 
Op de dag van de wandeling wordt er een deken 
van onkunde en verlegenheid van het dorp getrok-
ken. Er worden handen geschud. Verhalen over eten 
en afkomst geproefd. Tot slot gaan armen met 
kippenvel de lucht in bij de laatste akkoorden van 
het gezamenlijke ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk 
en bewonder’. Dit is geen culturele acupunctuur 
meer, maar een wezenlijke en blijvende tatoeage in 
het collectieve brein. Het koor bestaat nog steeds, 
evenals de toen gemaakte vriendschappen. 

Indische cake 
De impactvolle sloop en wijkrenovatie in de Oost-
Indische buurt in Leeuwarden intrigeert beeldend 
kunstenaar en fotograaf Siska Alkema. Uit de sociale 
kaart van Leeuwarden blijkt ook nog eens dat zo’n 
zestig procent van de inwoners van Leeuwarden 
Oud-Oost alleenstaand is. 
Alkema besluit samen met een collega-kunstenaar 
de bewoners en hun herinneringen in een verhalen-
route samen te brengen. De wandeling met zo’n 
tachtig deelnemers gaat door vele straten en steeg-
jes, met huiskamervertellingen, muziek, beeldende 
kunst, fotografie, dans en poëzie. Het publiek komt 
bij (oud)bewoners thuis en luistert naar hun verha-
len. Op de plek waar ooit de bakkerij stond, wordt 

2018.nl/dereis diverse data en locaties Fryslân

DARE TO ACT

Tandem Exchange is mede mogelijk gemaakt door  
European Cultural Foundation
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het publiek geheel in stijl van de buurt getrakteerd 
op Indische cake en verhalen over die bakker. 

Van krimp naar knallende optocht 
Volgende etappe van De Reis: het platteland. Door 
gemeentelijke bouwregels mogen er in het dorp De 
Hoeve geen huizen gebouwd worden en dat leidt bij 
inwoners tot zorgen over de leefbaarheid in het dorp. 
Theatermaker Willy van Assen brengt deze zorgen 
onder de aandacht door samen met bewoners te 
bouwen aan een groot kunstwerk dat symbool staat 
voor de wens van het dorp om te bouwen. Met een 
optocht vol zang en dans is het bouwwerk in oktober 
2016 op feestelijke wijze onthuld. Laat je inspireren op 2018.nl/dereis

Het kunstwerk blijft staan tot en met 2018, het jaar 
waarin De Hoeve zichzelf heeft uitgeroepen tot Cul-
tureel Hoofddorp en het jaar waarin er een heleboel 
nieuwe De Reis – projecten worden gerealiseerd. 

Europese uitwisseling
Zeven Friese projecten zoals die van De Reis krijgen 
in 2018 de kans om deel te nemen aan het Europese 
uitwisselingsprogramma Tandem Exchange. Hierin 
werken ze een jaar lang samen met soortgelijke 
initiatieven uit Europa. Een prachtige kans om kennis 
te delen en internationale ervaring op te doen. 

 FOTO’S NATALIA BALANINA

DARE TO ACT
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‘Het is een spannende reis die in 2012 begon, waarbij we met elkaar hebben gekeken 
naar wat ons als stad en provincie verbindt met Europa. Of het nu de duurzaamheid 
van cultuur en natuur, een betere balans tussen de stad en het platteland, of meer 
begrip voor gemeenschapszin en diversiteit betreft, het zijn allemaal thema’s die zowel 
in onze stad en provincie als in vergelijkbare regio’s van het noorden van Engeland tot 
het diepe zuiden van Italie een cruciale rol spelen voor onze toekomst’, vertelt Jelle 
Burggraaff, verantwoordelijk voor de Europese contacten. 
‘Onder het motto van iepen mienskip hebben we de afgelopen jaren telkens met de 
blik naar buiten toe onze grenzen verlegd. Het eindresultaat is dat we met meer dan 
driehonderd internationale kunstenaars, artiesten, producers, scholen, festivals, net-
werken, steden en regio’s, vanuit heel Europa tot aan New York en Tokyo toe, kunnen 
zeggen dat we samen Europese Culturele Hoofdstad maken. In die zin is Leeuwarden-
Fryslân 2018 echt een keerpunt, dat we met beide handen hebben aangegrepen om 
onszelf als een spannende, cultureel interessante regio in Europa te positioneren.’ 
Of het nu vogelaars uit Portugal, werknemers uit Polen of community artiesten uit 
Birmingham zijn, Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft de afgelopen jaren mensen samen-
gebracht die ook in de toekomst aan vele mooie culturele projecten blijven werken. 
Burggraaff: ‘Europese Culturele Hoofdstad heeft ons zoveel mooie mogelijkheden 
gegeven en laten deelnemen aan netwerken die ook voor culturele producers in de  
toekomst doorgaan.’ 

WAT BETEKENT HET OM EUROPESE 
CULTURELE HOOFDSTAD TE ZIJN?

Culturele 
samenwerking 
als keerpunt

De Europese Unie geeft sinds 1985 ieder jaar twee steden in Europa de kans om zich  
met een Europees cultureel programma te presenteren als ‘Culturele Hoofdstad  

van Europa’. Na Amsterdam en Rotterdam, is het in 2018 de eer aan 
Leeuwarden-Fryslân om zichzelf op Europees niveau te presenteren.

gemeen: aardappelen. Sinds 1850 zijn 
er innige handelsbanden, deze krijgen 
volgend jaar een mooie culturele dimen-
sie in een meertalige literaire uitgave: 
Poetic Potatoes.

Aida van Opera Spanga krijgt 
niet alleen in Fryslân een uitvoering, 
maar ook op Malta. Het decor wordt 
gemaakt door een gemengde groep van 
Friese en Maltese studenten.

Ruben Zahra komt naar Fryslân voor 
een vijfdaagse workshop met kinde-
ren uit Leeuwarden en Sneek. Met de 

VALLETTA 2018

Valletta, de hoofdstad van Malta 
is volgend jaar samen met ons de 
Europese Culturele Hoofdstad. 
Een prachtige reden om de 2018 
tussengelegen kilometers te 
overbruggen en samenwerkingen  
aan te gaan. 

scheppingsverhalen van verschillende 
culturen als inspiratiebron maken ze 
samen de voorstelling KIRANA.

 
 Valletta en ook Aarhus, Europese  
Culturele Hoofdstad van 2017, krijgen  
de kans om een film over hun eigen  
leven te maken. 

3D-technologie ondergrondse ruimtes 
vast, zoals de 15e-eeuwse spelonken 
onder de rechtbank in Valletta en de 
Popbunker in Leeuwarden. Via deze ge-
digitaliseerde ruimtes kunnen bezoekers 
van Leeuwarden naar Valletta kruipen.

Voor meer informatie kijk op  
2018.nl/valletta
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dare to 
be different

Je wordt met alle liefde in een onbekend warm bad van meertaligheid, 
cultuursporten en fascinerende volksverhalen gegooid. We dansen, debatteren, 

musiceren en leren dwars door vooroordelen heen. Je voelt je een wereldburger na 
woordenloze voorstellingen of juist een ontdekkingstocht door het Lân fan taal. 

Oars wêze hat noch nea sa moai west. 

Fertel my wa’sto hjoed bist
en ik sis dat it goed is
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DE EUROCOMMISSARIS

WUNDERBAUM STOP ACTING NOW

Programmeur Jeffrey Meulman herkent 
de geschetste situatie. ‘Hoe onbekender 
de ander voor je is, hoe groter je angst.’ 
Dus vindt hij het belangrijk om in 2018 
een indrukwekkende programmering neer 
te zetten over die ander: Strangers on 
Stage, waarbij je de hele wereld recht in 
je bakkes krijgt. Niet met zwaarmoedige 
debatten, maar met visuele, toegankelij-
ke en vaak ook feestelijke voorstellingen. 
Van internationale stand-up comedians 
tot aan een circusvoorstelling waar de 
ballen en confetti je om de oren vliegen. 
Een line-up met internationaal gerenom-
meerd theater. ‘Het leeuwendeel vind 
je komend seizoen niet in de Randstad, 
daarvoor moet je toch echt de Friese 
grens over.’ 

‘Bij de gepresenteerde voorstellin-
gen gaat het uiteindelijk niet over de 
vreemde op het podium. Het gaat over 
jou. Je eigen houding ten opzichte van 
andere mensen, nieuwe ideeën en voor 
jou vreemde culturen. En nee, we zijn in 
Friesland geen smeltkroes als Rotterdam. 

Witte woonwijk. Gelukte 
Libelle-gezinnen. Allemaal 
hogeropgeleiden die wéten 
dat het debat in Nederland 
verhard is en niet iedereen over 
één kam te scheren valt. Toch 
stuurt de immer voorkomende 
buurman zijn hond af op een 
langslopende Marokkaan met 
een fiets. ‘Want die zal hier wel 
niet horen’. Het verhaal wordt 
op een feestje verteld door de 
buurman van die buurman. 
Beschaamd, want die werkt 
elke dag aan Europese 
Culturele Hoofdstad 2018 waar 
de gemeenschap juist open en 
niet bevooroordeeld is. Toch? 

DARE TO BE DIFFERENT

2018.nl/strangersonstage diverse data Leeuwarden

strangers 
on stage

De hele wereld  
recht je bakkes in

Maar juist op een plek waar je weinig 
in aanraking komt met anderen, kun je 
de verschillen minder goed relativeren. 
En dus is de urgentie voor een Londe-
naar net zo groot als voor iemand uit 
Smallingerland.’ 
Die beide kunnen prima naast elkaar 
zitten in Phobiarama. ‘Dries Verhoeven 
heeft een spookhuis gemaakt waarbij 
wordt ingespeeld op de angsten die ons 
worden ingeprent. Door allerlei politici, 
door de media. Het is een intense en 
bizarre rit die je meemaakt, waardoor 
je eigenlijk duidelijk wordt wat er in de 
wereld buiten allemaal op je afkomt.’

Ook van Monkey Mind, waarin drie van 
de vijf dansers het Syndroom van Down 
hebben en dat wordt gepresenteerd 
in het kader van de Friese Dansdagen, 
verwacht de programmeur veel. ’De 
grenzen tussen het zogezegde ‘normaal’ 
en ‘abormaal’ worden hier opzettelijk 
doorbroken’, aldus de Vlaame pers.
‘Het is ongekend wat er dit jaar allemaal 
naar Leeuwarden komt. Ik weet zeker dat 

IVGI&GREBEN

Mede mogelijk gemaakt door Japan Foundation
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wat zich rondom die leegte bevindt.
Vijf performers worden op het toneel 
geconfronteerd met een muur die lijkt 
te leven. In surrealistische scènes komen 
wereldgeschiedenis en persoonlijke 
verhalen samen. Pakkend bewegings-
theater en meeslepende zang resulteren 
in een poëtische mijmering. 

Helden met humor 
Driedaags festival door  
Jan-Jaap van der Wal

De in Leeuwarden geboren comedian 
Jan Jaap van der Wal stelt speciaal voor 
de Europese Culturele Hoofdstad van 
2018 een festivalprogramma samen met 
zes Europese comedians rond het thema 
De Grap. Naast Engelstalige optredens 
is er een uitgebreid randprogramma 
dat op speelse wijze het wezen van de 
humor onderzoekt. Ook wordt er inge-
gaan op de verschillen tussen het gevoel 
voor humor binnen Europa. 

Slava’s Snowshow

Slava is geen gewone clown. Hij is dé 
Russische Clown Legende, oprichter van 
de Academy of Fools en de maker van 
de beroemde Slava’s Snowshow. Clown 
zijn is voor hem een levensfilosofie.
De Snowshow is een universeel en 
tijdloos theaterspektakel dat ieder-
een betovert en de fantasie van het 
miljoenenpubliek uit tientallen landen 
en honderden steden weet te prikkelen. 
De spontaniteit, energie en magie van 
de show zijn in de loop van de jaren niet 
afgenomen. Integendeel!

jong en oud helemaal uit zijn dak gaat 
bij Slava’s Snowshow, waarbij iedereen 
onderdeel wordt van een enorm spekta-
kel. In the end besef je dat het gaat over 
de eenling versus de homogene groep. 
De mienskip, zo je wilt.’ 

Een groot aantal voorstellingen beleeft in 
Stadsschouwburg De Harmonie – what’s 
in a name – de Europese primeur. Zo kijkt 
Meulman uit naar Alien Documentary. 
‘Eigenlijk gaat die voorstelling over drie 
Ierse theatertechnici. Die mannen blijken 
allemaal een kant te hebben die ze niet 
van elkaar weten, ze worden aliens voor 
elkaar. Als je niet in gesprek gaat, word je 
vanzelf vreemden.’ 
En als je nooit naar de schouwburg gaat? 
‘Oh daar hebben we iets op bedacht, 
we gaan de buurtcafé’s in met Wunder-
baum. De buurman van de buurman 
komt ook aan zijn trekken’, lacht Meul-
man. De titel is treffend, ze spelen White 
Male Privilege. Juist over die bevoorrechte 
positie van de buurman. 

DARE TO BE DIFFERENT

IVGI&GREBEN 
We are in trouble

Het Israëlisch-Nederlandse choreogra-
fenduo IVGI&GREBEN toont in ‘We Are In 
Trouble’ een groep mannen en vrouwen. Zij 
lijken op zoek naar een plek om te rusten 
of misschien een nieuw leven te beginnen. 
Maar door een overweldigend verleden zijn 
ze almaar onderweg. Met de wereldpremiere 
van ‘We Are in Trouble’ keert choreograaf 
Johan Greben na jarenlang wereldwijd 
gewerkt te hebben terug naar zijn geboorte-
stad Leeuwarden.  

Sidi Larbi Cherkaoui &  
Bunkamura Theatre Cocoon 
Pluto

De wereldberoemde Vlaams Marokkaanse 
choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui creëerde 
op basis van de populaire manga (een 
Japans stripverhaal) een sensationele 
voorstelling: Pluto. Een verhaal over Osamu 
Tezuka’s ‘Astro Boy, The Greatest Robot on 
Earth’. Een robotdetective raakt verzeild in 
een merkwaardige zaak. Er worden robotlij-
ken en lijken van mensen gevonden. Terwijl 
hij de zaak probeert op te lossen, lijkt het er 
steeds meer op dat een robot de moorden 
op zijn geweten heeft. 

Aurélien Bory 
ESPÆCE

Deze beeldende voorstelling dankt haar 
naam aan een intrigerende essaytitel van 
de Franse auteur Georges Perec: Espè-
ces d’espaces (Species of spaces). Niet 
de leegte staat centraal, maar vooral 

Een aantal highlights uit strangers on stage

DE EUROCOMMISSARIS

WUNDERBAUM STOP ACTING NOW

PLUTO

SLAVA’S SNOWSHOW

Kijk voor alle voorstellingen op 2018.nl/strangersonstage
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Host en programmeur Jacco de Boer combineert 
een lichaam vol tattoos met het christelijke geloof, 
liefde voor metal met lieflijke tunes, een grootste-
delijke mindset met een zwak voor het platteland 
en veel meer ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Een 
prima combinatie met de projectleider van Iepen UP, 
Matthea de Jong. Ze zijn beide gefascineerd door 
subculturen en verschillen. Matthea: ‘In Iepen UP 
zoeken we uit hoe al die mensen elkaar beter kunnen 
leren kennen en begrijpen.’ Daarom zetten ze vanaf 
eind 2017 al een wekelijks programma neer dat wer-
kelijk alle kanten op kan gaan, als het maar richting 
elkaar is: Iepen UP Live. 
Jacco: ‘De ene keer praten we over Trump, racisme 
en andere actualiteiten, de andere keer pakken we 
een onderwerp van de sociale agenda. Hoe leven we 
samen, welke subgroepen zijn er in onze stad en hoe 
zorgen we ervoor dat die elkaar vaker ontmoeten en 
beter begrijpen?’ 

Open gesprekken voer je niet in een afgesloten zaal-
tje met een droogboeket op tafel. ‘Omrop Fryslân 
staat midden in de maatschappij en werkt daaarom 
mee aan het programma en brengt het live online, 

Elke week een 
filterbubble 
doorgeprikt

Iepen UP

Een zaal vol heavy 
metalfans die praten over 
seksisme in hun scène. 
Bestaat dat? Jep. In de 
wekelijkse talkshow van 
Iepen UP Live in poppodium 
Neushoorn kan alles. 

Doe mee aan Iepen UP. 2018.nl/iepenup

zodat iedereen vanaf elk mogelijk scherm mee kan 
doen.’ Iedereen betekent niet rijen vol met goedge-
bekte Lagerhuis-fetisjisten, maar écht iedereen. 
‘We plukken werkelijk jonge mensen van straat. 
Jongens en meiden die nooit hadden gedacht ooit 
eens voor een zaal met publiek te staan, maar die 
een enorme interesse in en een frisse blik blijken te 
hebben op de maatschappij. Prima meedenkers, uit 
een hele andere cultuur dan je ze meestal op een 
podium ziet.’ 

Iepen mienskip, het thema van Culturele Hoofdstad, 
betekent open samenleving. Matthea: ‘Klinkt goed, 
maar hoe doen we dat? Denk aan hoogoplopende 
discussies over vluchtelingen, racisme, klimaatver-
andering, democratie en vrijheid. Iepen UP daagt 
daarom iedereen uit om mee te denken over hoe 
we met elkaar willen samenleven in een wereld 
die verandert. Dat doen we het hele jaar door op 
verschillende plekken, elke woensdag met Iepen 
UP Live, daarnaast met 18 jonge mediamakers, 
een buitenbios, urban optredens en natuurlijk een 
samenwerking met het Befrijdingsfestival Fryslân. 
Kom ook vooral naar de ReOpening. Daar maken we 
de resultaten uit de zoektocht samen met iedereen 
bekend voor gasten uit heel Europa.’ 

 FOTO JAAP SCHEEREN EN BOB VAN DER VLIST

2018.nl/iepenup diverse data en locaties Fryslân

DARE TO BE DIFFERENT
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Kijk eens wat vaker in de 
spiegel van je afro-kapper

Een journaliste en een theatermaakster deden 
hun boodschappen bij een Koerdische supermarkt. 
Lieten hun haar invlechten bij een Afrikaanse salon. 
Aten koekjes in een Russische supermarkt. Stelden 
vragen. Kregen uiteindelijk de échte verhalen te 
horen vanachter de toonbank en maken daar in 
2018 een multimediaal project van. 

wereldburgers  
van de voorstreek

Tryater laat zich in 2018 inspireren door de iepen 
mienskip, met zoveel culturen en verhalen in één 
Fryslân en Europa. Wees welkom op het platteland in 
Dorp Europa of maak kennis met Wereldburgers van 
de Voorstreek in Leeuwarden. 
2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek
2018.nl/dorpeuropa

 FOTO FLORIAN CATS

2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek 20 april t/m 20 mei Leeuwarden
16 juni t/m 24 juni Oerol/Terschelling

Ira Judkovskaja is artistiek directeur van theater-
gezelschap Tryater. Russische Fries. Of andersom. 
Bovenal eigenzinnig. Want de aanname dat ‘de 
multiculturele samenleving mislukt is’, daar gaat ze 
niet mee akkoord. Says who?
Kirsten van Santen is kunstredacteur bij de 
Leeuwarder Courant. Ze ziet elke week nieuwe 
voorstellingen en uitingen, maar te weinig van 
haar stadsgenoten om écht te weten hoe zij de 
dag beleven. 
Ze wisten beiden niet hoe je gevangen kunt zit-
ten in een winkelpand, financieel onder water en 
zonder opvolgers. Ze wisten ook niet dat mensen 
tussen neus en lippen door zouden vertellen dat 
ze vrouwenhandel hadden meegemaakt, of de 
Vietnamoorlog. ‘Mijn eyeopener was dat een hele 
gelovige moslim uit Kobani getrouwd kon zijn met 
een liberale Berberse. Daar ging mijn vooroordeel, 
midden in die snackbar’, aldus Kirsten. Fami-
liebanden, trauma’s, ambities, maar bovenal 
enorme veerkracht. Het blijken universele onder-
werpen te zijn, die voor ons allemaal gelden. Niks 
hullie zullie.’ 

‘De multiculturele samenleving bestaat gewoon. 
Recht voor je neus. Op de Voorstreek. Wij gaan op 
wereldreis in eigen stad. Ik neem vaak mijn collega’s 
van Tryater mee om over de drempel te stappen, de 
verhalen van die onbekenden te horen’, vertelt Ira. 
De Leeuwarder Courant maakt daar multimediale 
artikelen van, Tryater verwerkt de interviews in een 
muzikale en veeltalige voorstelling. 
‘Met Tryater zijn we voortdurend bezig met het Fries 
en meertaligheid. Met Wereldburgers gaan we nog 
een stap verder. Alle verhalen nemen we woord voor 
woord over, inclusief eh’s. Ieder buitenlands ac-
cent werkt als instrument om veel aandachtiger te 
luisteren en zo de ander echt te leren kennen. Dat is 
precies wat we jou als bezoeker enorm gunnen.’ 

DARE TO BE DIFFERENT
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PYRAMIDS OF MAKKUM (STUDIOJOB), COLL. KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF

02 juni 2018 t/m 30 juni 2019 Leeuwarden

Migrating Ceramics 

De geheime afkomst van 
‘Nederlands’ keramiek

Waar kom je weg? Het is een grappig Friesisme dat je 
hoort als we van anderen willen weten waar ze vandaan 
komen. Bij Delfts Blauw is dat wel duidelijk. Of toch niet? 

De tentoonstelling Migrating Ceramics is vanaf juni 2018 te 
zien in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.
2018.nl/migratingceramics 

De tentoonstelling Migrating Ceramics legt de geheimen én we-
reldreizen van Nederlandse keramiek bloot. Hier is namelijk iets 
bijzonders mee aan de hand. De oorsprong ervan ligt zelden ín 
Nederland. Keramiek uit het buitenland werd hier verwerkt tot 
iets nieuws, succesvol gemaakt en vervolgens weer naar andere 
landen geëxporteerd.
Rond het jaar 1600 maakte Nederland dankzij de VOC voor het 
eerst kennis met porselein. De blauw-witte keramiek uit China 
werd al snel razend populair en erg kostbaar. Nederlandse 
keramiekfabrieken, vaak gevestigd in en rond Delft, gingen het 
porselein imiteren door aardewerk te beschilderen: een tech-
niek die zij kenden uit Italië. De imitaties waren zo goed, dat ze 
werden geëxporteerd door heel Europa en Azië. Delfts Blauw 
was geboren! 

In de 19e eeuw slaagden Nederlandse aardewerkfabrikanten er 
opnieuw in om een in het buitenland ontwikkelde techniek – in 
dit geval het Engelse creamware – voor eigen succes aan te 
wenden. Een ander succesverhaal is de keramiek in art nouveau 
en art deco stijl. Beide stijlen vonden hun oorsprong in het bui-
tenland, maar werden al snel door Nederlandse kunstenaars en 
ontwerpers omarmd en tot een eigen variant verwerkt.

Tientallen nieuwe plateelfabrieken en fabriekjes produceerden 
dit ‘vernieuwingsaardewerk’ en boekten daarmee internationale 
waardering. Vandaag de dag is Dutch Design een wereldbe-
roemd exportproduct van ons land. De onderzoekende houding 
van ontwerpers in samenwerking met traditionele keramische 
bedrijven blijkt een succesvolle formule, met toonaangevende 
producten als resultaat. 

2018.nl/migratingceramics

DARE TO BE DIFFERENT
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Wil jij Lost in the Greenhouse meemaken? 
Kijk hier voor tickets en meer info. 
2018.nl/lostinthegreenhouse 

Wat maakt het Friese dorpje 
Sexbierum zo bijzonder? 
Regisseur en theatermaker 
Titus Tiel Groenestege weet 
nu dat de lichtste plek van 
Nederland precies daar te 
vinden is. Onder dat licht maakt 
muziektheatergezelschap 
Orkater in samenwerking met 
De Lawei, De Koornbeurs en 
lokale muzikanten van een 
donker verhaal een muzikale 
whodunnit met een boodschap. 

‘Pool dood in sloot’. Een krantenkop van 
vier jaar terug vertelt het kort en rauw. 
De 23-jarige Wojtek verdronk achter een 
benzinestation in Franeker. Hij geeft in 

2018 een gezicht aan de duizenden jonge 
Polen die in Nederland tijdelijk willen 
werken, maar figuurlijk verdrinken in een 
status quo. 

Polen is geen land voor jonge mensen.  
Wie de Wojtek-reconstructie in de 
Leeuwarder Courant leest, voelt de 
uitzichtloosheid. Wojtek is opgeleid 
als ICT-er, maar belandt thuis op het 
platteland in Zuidoost-Polen. Zijn vader 
brengt als elektricien 320 euro binnen. 
Per maand. De jeugd vertrekt naar 
West-Europa. Niet om er te willen blijven, 
maar om geld te sparen voor een her-
nieuwde toekomst in Polen. ‘Dit is weer 
een baksteen voor mijn huis, denken ze 
iedere dag. Een voormalig dierenarts ver-
telde ons in de groentekas in Sexbierum 
dat ze meer verdient dan haar vader 
in Polen die hoogleraar is’, vertelt Tiel 
Groenestege. 

Samen met de Pools-Friese acteur 
Redbad Klijnstra verdiepte hij zich maan-
denlang in het land, om er uiteindelijk 
ook acteurs te casten voor in 2018. 

Smutek. Oftewel, tristesse. Dat woord 
vervolgt de reis vanaf de onverharde 
weg uit het Poolse dorp van Wojtek naar 
Fryslân. Daar plukken honderden Poolse 
arbeiders dagelijks groenten in de kas-
sen in Sexbierum. Wojtek werkt er met 
anderen bij een zeevruchtenbedrijf in 
Harlingen. Of er werk is, is elke dag de 
vraag in alle huisjes van het vakantiepark. 
Op een sportclub gaan of naar de kroeg 
om te integreren valt buiten het bud-
get, thuisland Polen wordt met de dag 
duurder en ondertussen vervreemden de 
jongeren van hun thuisland dat hen geen 
toekomst biedt. Een status quo tussen 
de paprika’s en schelpdieren. ‘Ze willen 
het niet luidop zeggen, want dan is het 
zo’, aldus Tiel Groenestege. ‘Ze voelen 
aan dat Nederlanders hun werk ingepikt 
zien worden, dat ze nooit genoeg kunnen 
verdienen om uit deze situatie te komen 
en dat hun thuisland allang niet meer bij 
hen hoort’. 

In april en mei 2018 wordt het wel luidop 
verteld. Door een Poolse en Neder-
landse crew. Een liefdesverhaal tussen de 
paprika’s. Een whodunnit op een unieke 
locatie. Een integratie van dagelijkse 
werkplek en verhalen achter al die han-
den. Dat alles in een immense kas, waar 
je je zelfs met 35 jaar theaterervaring 
wel eens verloren voelt. Tiel Groenestege: 
‘Het is een enorme uitdaging om een 
muziektheatervoorstelling te maken in 
zo’n onvoorstelbaar grote kas. We maken 
vaker stukken buiten de zaal, maar dan 
hangen we ergens lampen in en weten 
hoe we de setting moeten creëren. Nu 
moeten we niet alleen de sfeer kweken 
maar ook wederzijds begrip, zo voelt het. 
Ik vind het leuk én spannend’. 

2018.nl/lostinthegreenhouse 19 april   t/m 20 mei Sexbierum

lost in the greenhouse

Begrip kweken  
op de lichtste plek

DARE TO BE DIFFERENT
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alice in  
woordenland

Welkom op het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin, het grondgebied van 
Lân fan taal! It is de frijsteat foar all languages yn de wrâld. In 2018 is andermans 

taal niet meer frjemd, difícil of brawychus, maar verrijkend en fun. In het 
meertalige bezoekerscentrum OBE word je welkom geheten als nieuwe bewenner 
en kun je je door het hele Lân fan taal heerlijk verliezen in nieuwe woorden. Ervaar 

de kunstinstallatie van Tim Etchells en ontdek wat er allemaal te doen is. 

lân fan taal

Dit is noch mar in seleksje, sjoch foar it hiele oanbod op 2018.nl/lanfantaal

Spelen in  
duiZend talen

De Prinsentuin in Leeuwarden 
wordt in 2018 getransformeerd 
tot Talentuin, vol belevenissen 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, 
hun oudere broers/zussen en 

hun heiten, memmen, pakes en 
beppes. Speelobjecten, interactieve 
installaties, spannende routes, amai 

wat een keuze.

Kleine talen en  
grootste gebaren

 
Het Talenpaviljoen in de 

Prinsentuin bevindt zich onder de 
rokken van twee vrouwfiguren, 

we hebben het immers over 
‘moedertaal’. Binnen staan 
kleine talen uit Europa en 

minderheidstalen in Leeuwarden 
centraal, ook op de menukaart. 

Hoor Friesland zorgt voor de 
dove gastheren/vrouwen van het 

paviljoen. Taal is immers meer 
dan spraak. Je moet straks dus 
niet alleen bedenken wát je wil 

bestellen, maar ook hóe.

Fryske passy  
foar Matthäus 

Componist en tekstschrijver Peter 
Sijbenga heeft van het Noord 

Nederlands Orkest de opdracht 
gekregen om een Friese versie te 

maken van de Matthäus Passion, 
it ferneamde oratorium fan 

Johannes Sebastian Bach. It Dúts 
lit ‘m goed oersette nei it liniche 

Frysk! De Friese Matthäus Passion 
wurdt yn 2018 útfierd troch it Noord 

Nederlands Orkest en it Noord 
Nederlands Concertkoor, oanfuld 

mei Fryske sjongers. 

2018.nl/lanfantaal diverse data en locaties Leeuwarden en Fryslân 
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Schatrijk aan taal
‘The place to be’ voor elke cultuur- en litera-
tuurgeïnteresseerde is Tresoar, de moderne 

bewaarplaats en schatkamer van de Friese 
historie. Een greep uit die rijkdom: 

Op in muorre fan LED-skermen bringt Tresoar 
onontdekte Friese schatten voor het voet-
licht met Treasure Wall. De grote kluis waar 
bijzondere Oudfriese handschriften uit de 
Middeleeuwen liggen, gaat open voor het 

publiek. Met visual poetry onderneemt Tresoar 
een visuele expeditie naar het eigenzinnige 
taalgewest waarin experimentele dichters 

regelmatig buiten de lijntjes kleuren en 
tekst het karakter van beeld aanneemt of 

andersom.

Shine bright! 
Je wist al dat de Oldehove in 2018 een spectaculair projectie-

scherm wordt? Cela peut être célébré! Daarom organiseren Lân fan 
taal en Explore the North drie minifestivals in het hart van Leeu-

warden. Met de projecties als dankbaar excuus en als inspiratiebron. 
We mixen lokale, nationale en internationale makers en  

programmaonderdelen. Cada festival es único.

Zonder land,  
thuis door taal

Voel je omarmd door Heymishkeyt (thuisgevoel) en 
maak Yiddish Waves mee. De taal en verhalen van 

een volk zonder land, opgebouwd uit Duitse, Russische, 
Poolse, Roemeense, Bulgaarse en Hebreeuwse woorden. 
Met dat gegeven nodigt Yiddish Waves mensen vanuit 
de vele culturen die Leeuwarden rijk uit om elkaar te 

ontmoeten. Onderga tijdens het festival in maart wat 
Lernen (leren) is en vier Simche (feest) met Arabische 
muzikanten en Friese dichters en met de moeders en 
dochters van Vrijheidswijk. Overdag zijn er muziek- en 
taalworkshops, lezingen, tentoonstellingen, filmverto-
ningen en stadswandelingen. ’s Middags en ’s avonds 

kun je genieten van concerten en optredens.

Ongehoord goed
Gebarentaal en de communicatie tussen horen-
den en doven vormen onmisbare onderdelen van 
Lân fan taal. Op WereldDovenDag (29 septem-

ber) is er een multi-zintuigelijke beleving voor 
een doof én horend publiek. ‘s Avonds is er onder 

andere het culturele festival Mute Sounds,  
good vibrations all over!

Game bliksem!
Met de gloednije game US: LAN FAN TAAL 

ontrafel je een eeuwenoud mysterie! Het is 1867. 
Cornelis over de Linden ontdekt een manuscript 
in runenschrift over een 4.000 jaar oude Friese 
beschaving. Maar is het stuk betrouwbaar of 

hartstikke vervalst? Ga met je smartphone als 
(taal)wapen op zoek naar antwoorden!  
De game is voor iedereen vanaf 12 jaar.

Karavaan 
In 2018 trekt Lân fan taal door de provincie Fryslân met 

het reizende festival de Taalkaravaan. In Harlingen 
haakt de karavaan aan op de Tall Ships Races. Literair 
festival The Sea! The Sea! brengt een ode aan de zee,  

die haar eigen taal heeft.
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Vanaf het Wad tot in het hart van Fryslân kronkelt de Slachte: 
een droom van een dijk, van Oosterbierum tot Raerd. Elke vier 
jaar lopen sport- en cultuurliefhebbers over die dijk de Slachte-
marathon, 42 kilometer vol cultuur en gezelligheid. In 2018 is er 
een hele bijzondere editie. De wandeling wordt namelijk ruim 
twee keer zo lang en gaat dwars door alle dorpen langs de route. 
De wandelaars gaan een intense route tegemoet. Niet van-
wege de blaren, maar omdat ze elke kilometer omarmd zullen 
worden. Door community art, kunstwerken in het landschap, 
muziek, literatuur, dans, theater, natuur én de Friezen zelf. 
Gastvrijheid doen we in Friesland Style. Thús komme krijgt een 
nieuwe dimensie, als er halverwege de route op vijf plaatsen 
overnacht wordt. Bij mensen thuis, op tijdelijke campings, in 
stallen of dorpshuizen. De vijf gastdorpen veranderen ’s avonds 
in festivaldorpen, ieder met een eigen sfeer en line-up aan 
evenementen. 
Meedoen en iepen mienskip  staan centraal tijdens de Slachte-
marathon 2018. Kunstenaars en dorpelingen maken samen de 
mooiste dingen, ieders talent wordt benut en alle bewoners 
lopen samen op om hun dorpsfestival tot een superfeest te  
maken. Als wandelaar word je onderdeel van één grote groep,  
je ligt samen dubbel om cabaret, een paar kilometer verder 
ben je collectief ontroerd door blaasmuziek. Als de drone een 
warmtemeter heeft, slaat ie pompeblêd-rood uit tijdens dit 
tweedaags spektakel. 

92 km beleving

slachtemarathon 
2018

Het moet filmend met een drone 
een bizar gezicht zijn: duizenden 
mensen die als een lang lint  
dwars door Fryslân lopen.  
Wat is dat voor wonderlijke stoet? 
De Slachtemarathon 2018 wordt 
een onvergetelijke reis, voor zowel 
deelnemers als dorpsbewoners. 

De Slachtemarathon is een begrip in Fryslân. De startkaarten voor  
de meest recente editie waren rap uitverkocht. Wil je deelnemen  
of liever als bezoeker de culturele reuring meemaken?  
Kuier naar 2018.nl/slachtemarathon

2018.nl/slachtemarathon 31 augustus en 01 september 
tussen Raerd en Oosterbierum  
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Meedoen of de boel gewoon  
lekker aanschouwen?  
2018.nl/8stedag

2018.nl/8stedag 08 juli Leeuwarden

‘Het is een schouwspel van gewone men-
sen waarin creativiteit en improvisatie 
de boventoon voeren’, vertelt Winters. Al 
deze ‘gewone’ mensen komen dan wel uit 
de buurt, maar kennen elkaar meestal 
niet. Ze zijn wijkbewoner, werken in de 
stad of komen uit de regio. 
Advocatenkantoren bijvoorbeeld, vertel-
len gezamenlijk een verhaal over recht 
en onrecht in een performance met de 
Rechtbank op de achtergrond. Ze zijn 
daarbij zelf de acteurs. Verderop vertelt 
het COA samen met andere organi-
saties een verhaal over veiligheid en 
ontheemding. Met jawel, een heuse ma-
trassendomino. Het zijn serieuze thema’s 
kunstig verpakt met humor. Zo zijn er 
tientallen performances, voorstellingen 
en kunstwerken te zien. 

8ste dag
Advocatentoneel en  
matrassendomino  
in Leeuwarden

Wie op 8 juli nietsvermoedend door Leeuwarden struint,  
weet niet wat hij ziet. De binnenstad is dan één grote menselijke 
machine. Dat komt door Marten Winters’ 8ste dag.

Heechterp-Schieringen 
Er is één voorwaarde. ‘De menselijke 
schakels in die kettingreactie moeten bij 
elkaar aansluiten.’ Om dat voor elkaar te 
krijgen, zullen de mensen van al die ver-
schillende projecten met elkaar moeten 
overleggen. Zo leren ze elkaar kennen en 
ontstaan mini-mienskipjes.’
Ook tijdens de voorbereiding van een 
8ste-dag-kunstwerk wordt er samenge-
werkt door mensen die elkaar niet kennen. 
Zo ook in Heechterp-Schieringen. Die wijk 
– een wijk met uiteenlopende uitdagin-
gen – laat tijdens 8ste dag op ingenieuze 
wijze een caravan voortbewegen met een 
waterrad-constructie. Om die caravan 
te ontwikkelen werken bewoners, maat-
schappelijke instellingen en ook scholen 
samen. De caravan komt na het kunstpro-
ject als een buurthuis in de wijk te staan. 
‘Over iepen mienskip gesproken.’ 

8ste dag gaat over de invloed die we 
als mensen op elkaar hebben en willen 
uitoefenen. Winters: ‘De route door Leeu-
warden vormt een acht. Die staat voor 
oneindigheid.’ 8ste dag gaat ook over het 
leven zelf. De makers verweven daarom 
thema’s in hun kunstwerken – zoals de 
advocaten met hun voorstelling over 
onrecht – waar we allemaal mee dealen: 
geboorte en dood, feestvieren, verliefd 
zijn, maar ook de rol van de media en 
publieke opinie, en onbaatzuchtig durven 
zijn.’ Het 8ste dag-team helpt ze die 
thema’s te verwerken. Volledig te regis-
seren valt een menselijke kettingreactie 
niet. ‘Het wordt voor ons allemaal een 
gigantische verrassing wat we die dag 
gaan zien. Je kunt nog meedoen.’ 

 8ste dag verpakt serieuze 
thema’s over het leven  
met humor

Beeldend kunstenaar Marten Winters zet 
op 8 juli honderden mensen, misschien 
wel duizenden, in beweging. Deze men-
sen laten stuk voor stuk eigen bedachte 
en uitgevoerde kunstprojecten zien en 
vormen daarmee een schakel in een 
gigantische menselijke kettingreactie:  
dat is 8ste dag. 

DARE TO BE DIFFERENT
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thriller  
in de kerk

In Friese kerken huizen pareltjes van verhalen. Inspirerende 
verhalen, eeuwenoude verhalen, hartstochtelijke verhalen 
en zelfs regelrechte thrillers. Under de Toer beeldt de  
32 mooiste verhalen uit.

2018.nl/underdetoer diverse data en locaties Fryslân 

HET ZAKKAMMETJE
‘De koster van de Mattheüskerk in 
Langezwaag had altijd een kammetje in 
zijn zak’, vertelt Tamara Schoppert. ‘De 
kerkgangers mochten daarmee de haren 
kammen als ze verwaaid van de fiets af 
stapten.’ Een wonderschone anekdote, 
vindt Schoppert, ontroerd door het bin-
dende karakter van dat ene kammetje.
Die piepkleine anekdote is de inspiratie-
bron voor Haren in de wind: een grote 
installatie in de buitenlucht bij de kerk van 
Langezwaag. De dorpsbewoners bedach-
ten het en zijn apetrots, zeggen ze.
Zo zien ze bij Under de Toer hele dorpen 
samenwerken. ‘Muziek- en amateurver-
enigingen zijn enthousiast om mee te 
helpen aan hún verhaal onder de toren, 
net als de dorpshuizen, basisscholen en 
sportclubs’, vertelt Schoppert.

Regisseur Jos Thie zat bij een indrukwek-
kende uitvaartplechtigheid in de Grote 
Kerk in Leeuwarden en dacht: wat zullen 
dit soort theatrale gebouwen toch veel 
verhalen herbergen. In Fryslân staan 
maar liefst 770 kerken. Thie verzamelde 
een team om zich heen, onder wie ac-
trice Tamara Schoppert en toneelschrijver 
Bouke Oldenhof en ging op zoek. De 
verhalen stroomden binnen: ze ontvingen 
er ruim tachtig.
Verhalen over een Friese prinses, over 
verdronken vriendschappen, over een 
wonderdokter, over gevechten in de 
Tachtigjarige Oorlog en verhalen over 
gewone mensen. Zo werd Under de 
Toer geboren, Fries voor onder de toren. 
Kunstmanifestaties rondom kerken waar-
bij kunstenaars samenwerken met hele 
Friese dorpen.

BOKSUM
Zo’n dorpje dat de handen ineen slaat 
is Boksum, een terpdorp van vierhon-
derd inwoners. Boksum krijgt het in 1586 
zwaar te verduren bij een gevecht met 
de Spanjaarden. De vaandeldrager van 
het spontaan opgetrommelde legertje 
Friezen, Otto Clant, klemt het vaandel 
onder z’n arm en verstopt zich in de Sint 
Margrietkerk. De Spanjaarden vinden hem 
en omdat hij weigert de vaandel over te 
dragen, overleeft hij het niet. Dát verhaal 
gaan ze vertellen met videomapping, 
gigantische videoprojecties op de kerk.
De Boksumse toneelvereniging De String-
praters speelt het speciaal geschreven 
theaterstuk ‘De slach by Boxum’ en het 
plaatselijke koor en een gezamenlijk 
fanfareorkest van Boksum, Deinum en 
Blessum vertolken vertaalde strijdliede-
ren. Minstens een kwart van de inwoners 
van Boksum doet mee.
Mark van Houten is één van de initia-
tiefnemers en woont in het dorp. ‘Mijn 
buurman weet alles van de historie van 
Boksum, een andere buurman is ani-
mator en weer een ander is licht- en 
geluidsman.’ ‘Under de Toer verbindt 
het dorp. Mensen komen echt tot bloei 
en doen waar ze goed in zijn. Dat is een 
leuke bijvangst.’ 

under de toer
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Terug naar theatermaakster Tamara 
Schoppert. Ze had niet gedacht dat ze 
op zoveel enthousiasme kon rekenen. Zelf 
wordt ze er ook nieuwsgierig van. ‘Bij elke 
kerk waar ik tegenwoordig aan voorbij 
rijd denk ik: wat zou hier gebeurd zijn?’ 

DE HELM VAN SCHELTE 
Ook Schettens, een terpdorp van drie-
honderd inwoners, is enthousiast aan 
de slag. Hier draait het onder-de-toren-
verhaal om een helm. Die hing al eeuwen 
in de kerk van Schettens. In 2016 werd 
ontdekt dat de helm in de Tachtigjarig 
Oorlog op het hoofd zat van de Friese 
militair Schelte van Aysma, afkomstig uit 
Schettens.
Het dorp vertolkt dat verhaal met de 
muzikale theatervoorstelling Skeltema-
nia. Fanfareorkest Excelsior Schraard doet 
mee samen met de amateurtoneelspe-
lers uit het dorp en de kerk. 

IEPEN MIENSKIP 
In Wommels hebben cliënten van 
zorginstelling Tywerthiem het initiatief 
genomen voor een muzikale theater-
voorstelling. De Tywerthiembewoners 
schrijven niet alleen mee aan de voorstel-
ling De Profylfoto fan Klaas maar zijn ook 
acteur, podiumbouwer of kaartjesver-
koper. ‘Het hele dorp doet mee’, vertelt 
Janneke Okkens. ‘De dansvereniging, het 
koor, de toneelvereniging. Maar extra bij-
zonder is dat de cliënten uit de mienskip 
zelf het initiatief nemen.’

MARIJKE MUOI

En de Grote Kerk in Leeu-
warden, waar Under de Toer 
werd bedacht? Die kerk is eind 
januari decor van een interac-
tief theaterspektakel waarin de 
toeschouwers niet op een kerk-
bankje zitten maar onderdeel 
zijn van het theaterstuk en in 
groepjes verdeeld door de kerk 
rondlopen.
Het spektakel heet Marijke Muoi 
en gaat over de gelijknamige 
Friese prinses, ook wel bekend 
als Maria-Louise van Hessen-
Kassel. Zij was de moeder van 
stadhouder Willem IV. Van haar 
liggen er twee schedels in de 
kerk begraven. Twee schedels? 
Ja. Radicalen stormden in 1795 
de kerk binnen, sloegen de 
boel kort en klein en braken de 
graven van de Nassau’s open. 
Met de schedel van Marijke 
Muoi werd gevoetbald. Lang 
nadat die was herbegraven, 
werd er een pakketje bij de kerk 
afgeleverd met nóg een stuk 
schedel van de Friese prinses. 
Ook die ligt nu in haar graf. 
Het theaterspektakel Ma-
rijke Muoi gaat over woede en 
politiek en trekt het historische 
verhaal van Marijke naar het nu: 
hoe willen we geregeerd worden 
in het Europa van de 21e eeuw?
Marijke Muoi is geschreven door 
kerkhistoricus en theatermaker 
Bouke Oldenhof, wordt gere-
gisseerd door Sjoeke Marije 
Wallendal en gespeeld door 
acteurs uit heel Europa.’ 

Ook een spannend verhaal uit de kerk 
horen? 2018.nl/underdetoer
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Er bestaan Europeanen die het 
rollen van kaas tot sport verheven 
hebben. Echt waar. Er zijn er ook 
die met een enorme stok over 
water springen. Een land verderop 
wordt er fanatiek shuffleboard 
gespeeld. Al die fascinerende 
Europese cultuursporten komen 
in 2018 bij elkaar, tijdens de eerste 
TAFISA European Sports for All 
Games. En jij kunt meedoen.

Het beeld van de zomer wordt In Fryslân 
bepaald door de cultuursporten. De hele 
provincie rukt uit om op de dijk met een 
verrekijker het Skûtsjesilen te volgen. 
Tickets voor kaatsklassieker de PC zijn 
binnen no time uitverkocht, ook al zitten 
we op houten banken en duurt de ope-
ningsspeech een uur. Fierljeppers suizen 
onder luid gejuich door de lucht in een 
spannende zomercompetitie. We hebben 

1st TAFISA 
European 
Sports for 
All Games

Zo rollen  
wij in Europa

Benieuwd naar al die exotische 
cultuursporten? 
Rol naar 2018.nl/esfag

onze eigen sporten en bijbehorende  
tradities, maar zijn daarmee niet  
uniek in Europa. 
Want wie kent de regels en lol van pelote 
of pandolo? Of hurling? Het zijn kleine 
sporten, maar horen zo ontzettend bij 
een cultuur en regio. Vaak worden ze ge-
combineerd met kunst, zoals Martial Arts 
en Drakenbootvaren. Supermooi om te 
zien, nog leuker om er eens aan mee te 
doen en het in je eigen dorp te beleven. 
Well, it giet oan! 
‘In de week van 3 augustus komen rond 
de twintig landen hun cultuursporten de-
monstreren. Dat doen ze juist niet alleen 
in de stad, maar we zoeken de sport-
verenigingen in dorpen op. Een team uit 
het buitenland komt op eigen kosten 
naar Fryslân en slaapt dan bij de Friezen’, 
vertelt Anne Jochum de Vries van organi-
sator Sport Fryslân. ‘Traditionele sporten 
staan centraal. Fryslân demonstreert 
fierljeppen, skûtsjesilen en kaatsen.  
Maar er is ook ruimte voor moderne 
sporten, zoals freerunning en inline 
skating.’ 

2018.nl/esfag 28 juli t/m 18 augustus diverse locaties Fryslân

1-0 voor beweging 
Winnen is deze zomer niet belangrijk, 
meedoen absoluut wel. ‘De European 
Sports for All Games’ is de grande finale 
van een programma waarbij we alle 
Friezen willen laten bewegen. De kennis 
die we hebben opgedaan delen we op 
een groot congres. In de week met al die 
sporten bij elkaar motiveren we bewoners 
en bezoekers om nog meer plezier te 
hebben in sport. En dat met elkaar te vie-
ren. De openings- en sluitingsceremonie 
beloven een groot spektakel te worden.’ 

De European Sports for All Games wordt 
georganiseerd door Sport Fryslân, onder 
auspiciën van TAFISA, de wereldwijde 
organisatie die zich inzet voor sportbe-
oefening op amateurniveau en nauw 
samenwerkt met zowel het NOC*NSF als 
de Wereld Gezondheids Organisatie. 

DARE TO BE DIFFERENT
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Drijvende eettafels 
Zevenduizend muzikanten tussen de 
twaalf en 25 jaar druk in de weer met 
muziekinstrumenten betekent ook 
zevenduizend hongerige lichamen. 
Festivaldirecteur Lieuwe Toren van At 
the Watergate: ‘We gaan in de grachten 
pontons leggen. Zo ontstaan drijvende 
restaurants. De deelnemers eten er ge-
zellig samen. Zo creëren we een muzikale 
minimaatschappij.’ 

Snekers en organisaties in Sneek helpen 
mee om die minimaatschappij te creëren; 
de middelbare scholen worden omgeto-
verd tot herberg en ook de omliggende 
dorpen ontvangen de jonge musici gast-
vrij. De muziekleraren uit de verschillende 
landen, en hun groep, worden gematcht 
met een lokale gastheer of -vrouw. 

In Sneek kan het anders 
Het muzikale evenement staat niet op 
zichzelf. At the Watergate is de dertiende 
editie van het European Youth Musical 
Festival. Steden als Boedapest, Barcelona 
en Trondheim gingen Sneek voor. 
‘Dat het volledig rondom Sneek wordt 
gehouden, maakt het tot een bijzondere 
editie’, zegt Toren. ‘Voorgaande keren was 
het zó georganiseerd dat de jongeren el-
kaar soms niet eens tegenkwamen tijdens 
het festival. Ze waren verdeeld over een 
grote regio en traden niet tegelijk op. In 
Sneek willen we laten zien dat dit ook an-
ders kan. Dat de jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten en het echt samen doen. Met 
muziek als gedeelde taal.’ 

Dompel je onder in livemuziek van de 
jongste generatie muzikanten uit heel 
Europa. Drie dagen lang jazz, pop, rock, 
klassiek en symfonische muziek uit alle 
windstreken. Aan de gracht, in een sloep-
je, op een supboard, of gewoon terwijl 
je lekker binnen zit in een theaterstoel. 
Dat is At The Watergate, een driedaags 
muziekfestival in Sneek met meer dan 
duizend live-concerten.

Ook zin in livemuziek met Hemelvaart? 
2018.nl/atthewatergate

Heel Sneek is één  
groot muziekpodium

Een muzikale coup in 
Sneek. Zevenduizend jonge 
muzikanten nemen de  
stad over. 

Noem Sneek tijdens Hemelvaart gerust 
de tweede Europese Culturele Hoofdstad: 
duizenden jonge musici en leerlingen van 
muziekscholen uit 26 Europese landen 
strijken neer in de stad met de iconische 
Waterpoort. De jongeren spelen in een 
band, een ensemble, een symfonisch 
orkest of zingen in een koor.

Wie even geen zin heeft in jazz, loopt 
simpelweg een straatje verder om een 
ander muziekgenre te horen: er zijn maar 
liefst 49 podia in Sneek en omliggende 
plaatsen, zowel binnen als buiten. 

2018.nl/atthewatergate 09 t/m 11 mei Sneek

at the watergate

Duizend-en-één 
muziekconcerten

FOTO LAURA KEIZER
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24 juli t/m 13 augustus Spanga2018.nl/operaspanga

In Aida, de klassieke opera van Giuseppe 
Verdi, komt de liefde in conflict met de 
oorlog. God wordt voor de strijdwagen 
gezet, uit zijn naam wordt er gemoord en 

Een klassieker in een 
nieuw jasje: dat is de 
uitvoering van Aida door 
Opera Spanga in 2018. 
Een opera over oorlog, 
haat, liefde en vergiffenis. 
Eeuwenoude thema’s, 
voorzien van nieuwe 
inzichten. 

Laat je meevoeren door Opera 
Spanga en kijk vanuit het Friese 
land anders naar de wereld. 
2018.nl/operaspanga

geplunderd. Corina van Eijk, artistiek lei-
der van operagezelschap Opera Spanga, 
ziet hoe Aida als gevolg van wereldcon-
flicten als de oorlogen in Syrië, Jemen en 
Nigeria wéér actueel wordt. 

Stof tot nadenken  
In 2018 presenteert Opera Spanga 
daarom haar eigen versie van Aida. Het 
gezelschap laat zien dat oorlogen uit de 
tijd zijn en alleen maar verliezers kennen. 
Een taak die aan Opera Spanga toever-
trouwd is: het gezelschap staat bekend 
om het creëren van een theatrale beleve-
nis die het publiek nieuwe inzichten biedt 
en stof tot nadenken geeft. 
De locatie, het dorpje Spanga met twee-
honderd inwoners in Weststellingwerf, 

opera spanga
Spanga houdt wereld spiegel voor

draagt bij aan het succes. De com-
munity speelt een actieve rol en naast 
doorgewinterde professionals vinden ook 
jonge talenten en semi-professionals een 
podium. 

In 2018 zullen er ook internationale ta-
lenten aan de opera verbonden worden. 
Spanga speelt dit jaar namelijk ook in 
Valletta, de hoofdstad van Malta. Val-
letta is samen met Leeuwarden-Fryslân 
Culturele Hoofdstad van Europa. In dat 
kader wordt voor de vormgeving van 
Aida samengewerkt met de studenten 
en docenten van MCast, het Institute of 
Creative Arts van Malta en D’Drive, de 
designafdeling van het Friesland Col-
lege in Leeuwarden. Deze uitvoeringen 
zijn op 13 en 15 september 2018 te zien 
in het prachtige Royal Opera House van 
Valletta.

De Rottige Meente als podium 
Naast de operavoorstelling organiseert 
Opera Spanga een randprogramma: 
De Rottige Meente als podium. Ook dit 
programma laat ons zien hoe nutteloos 
en desastreus haat, wraak en oorlog 
zijn. Het bestaat onder meer uit drie 
nieuw gecomponeerde triomfmarsen in 
samenwerking met het culturele Hoofd-
dorp De Hoeve, een fototentoonstelling 
van Noorderlicht, een theatraal-digitaal 
experiment The Lab for Hidden Humantiy 
samen met de Universiteit van Amster-
dam en een expositie van kunstenaar 
Dirk Kerst Koopmans. 

DARE TO BE DIFFERENT
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2018.nl/oranjewoudfestival 01 t/m 10 juni Oranjewoud

Wie pianist Yoram Ish-Hurwitz tijdens 
zijn optredens heeft horen spelen, weet 
ook hoe hij vertelt: fijngevoelig, raak en 
vlug. Als artistiek leider van Oranjewoud 
Festival bereidt hij een extra lange festi-
valeditie voor in 2018 waarbij bezoekers 
van de silver generation zich net zo thuis 
voelen als hipsters en gezinnen met 
kinderen.

Allegro con brio. ‘Mensen kunnen 
genieten van toppers uit heel Europa 
zoals Jean-Guihen Queyras, Francesco 
Tristano, Erik Bosgraaf en Noa Wild-
schut, terwijl wij ook ruimte geven aan 
een onverbeterlijke dwarsligger als Nigel 
Kennedy. Houd je van verrassingen? Dan 
zit het programma stikvol cross-overs 
en vormen die je zelden meemaakt 
tijdens klassieke concerten. Zo mag je je 
zwemkleding meenemen voor een onder-
waterconcert met speciale drijfhelmen en 
kun je ongestraft met je buurman praten 
tijdens een stilteconcert.’

Middernachtconcert 
Sotto voce. ‘Tijdens de Nacht van het 
Park kom je in een sprookjesachtig 
verlichte tuin met allerlei miniconcerten 
en pop-up optredens. Tegen twaalven 
verzamelt iedereen zich voor het Mid-
dernachtconcert. Een internationaal 
gezelschap van jonge musici voert dan 
Unremembered uit van Sarah Kirkland 
Snider, een fascinerend stuk dat zich 
afwisselend beweegt tussen magie en 
werkelijkheid. Perfect voor de nacht.’

Muziek verbindt
Als je je iets zult herinneren vis het de 
paradijselijke sfeer. Legato. ‘Het festival 
verbindt klassieke muziek met andere 
genres en bijzondere locaties, oud met 
nieuw en mensen met elkaar. Of je nu toe 
bent aan een heerlijk ontspannen week-
end in een prachtige omgeving, op zoek 
naar prikkelende ervaringen of innerlijke 
verdieping, je vindt het op Oranjewoud 
Festival.’ 

Neem alvast een voorproefje op 2018.nl/oranjewoudfestival

Internationale musici die 
liefhebbers van klassieke muziek 
tot een bezoek aan Fryslân 
verleiden, concerten zowel 
boven als onder de grond, het 
paradijselijke festivalhart De 
Proeftuin... ‘Als je iets bijzonders 
wilt meemaken, moet je naar 
Oranjewoud komen.’

Paradijselijk 
klassiek met 
een twist

oranjewoud
festival

DARE TO BE DIFFERENT
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2018.nl/sjenynittsjuster 16/17 maart, 13/14 april, 07/08 september 
Burgwerd 

FOTO REYER BOXEM / HOLLANDSE HOOGTE

Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) debuteerde 
in 1970 en groeide sindsdien in en ver bui-
ten Fryslân uit tot een zeer gewaardeerd 
en geliefd dichter. Fries of geen Fries, 
zijn bijna gezongen gedichten en aardse 
teksten raken iedereen. 
Zijn herinneringen in geboortedorp Burg-
werd beschreef Hettinga in het gedicht 
‘It doarp Always Ready’. Een prachtig 
lang lyrisch gedicht over het platteland 
in zijn jeugdjaren. Negen verhalende 
strofen afgewisseld met steeds weer het 
refrein als mantra.

Een nachtelijke 
theaterervaring in 
complete duisternis

sjen yn  
it tsjuster

In het dorpje Burgwerd loop 
je letterlijk en figuurlijk 
in de voetsporen van de 
blinde Friese dichter Tsjêbbe 
Hettinga. Overgeleverd aan 
al je zintuigen, geleid door 
verbeeldingskracht en  
mensen om je heen. 

In 2018 staan alle dorpsbewoners ‘ready’ 
om ‘hun’ Tsjêbbe te eren en bezoekers met 
poëzie, muziek en theater in te laten voe-
len hoe Hettinga zijn jeugd heeft beleefd. 
Avontuurlijk, lyrisch. Maar ook blind. 
Zestig jaar geleden was Burgwerd een 
klein boerendorp. Avonden en nachten 
waren pikzwart. Lezen deed men bij 
schemerlampen. Als kind was de wereld 
zo groot als je te voet of fiets kon afleg-
gen. Met het stijgen van de leeftijd werd 
Tsjêbbe’s wil om de wereld te vergroten 
sterker. In gedachten waren er geen 
grenzen. De verbeeldingskracht werd 
gevoed door het duister.
Dit duister speelde een grote rol in 
Tsjêbbe’s leven. Al op jonge leeftijd werd 
bij hem een oogziekte geconstateerd. 
Het begon met nachtblindheid. Later Beleef Burgwerd. 2018.nl/sjenynitsjuster

Jonge, lytse jonge. 
Rop my, 
Rop my, werom,
werom.

DARE TO BE DIFFERENT

werd zijn zicht overdag ook steeds be-
perkter. Toen op latere leeftijd Tsjêbbe 
zijn oogziekte steeds ernstiger werd, nam 
zijn fysieke wereld steeds verder af. Wat 
bleef was de wereld die zijn geestesoog 
kon verbeelden.
Met Sjen yn it Tsjuster brengen STULLP, 
BUOG, Dorpsbelang en de inwoners 
van Burgwerd een ode aan de in 2013 
overleden dichter, als opmaat voor een 
reeks jaarlijkse activiteiten. ‘We beginnen 
in de kerk, met de lichten aan... Als de 
kerkklokken luiden wordt het hele dorp 
compleet donker. Do bist dan oerlevere 
oan oare sintûgen. Do moatst mear fiele, 
rûke en hearre’, vertelt initiatiefnemer 
Theun Ram. 
Niet alleen ben je overgeleverd aan je 
zintuigen, ook aan de ander. Tijdens de 
hele route loop je met je hand op de 
schouder van je voorganger. Een gebaar 
dat raakt, voor wie Hettinga jarenlang 
hetzelfde heeft zien doen. 
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2018.nl/dorpeuropa
12 oktober t/m 16 december diverse locaties Fryslân hele jaar via www.iependoarp.eu 

2018.nl/iependoarp

FOTO FLORIAN CATS FOTO TRYNTSJE NAUTA

Nuchter, hardwerkend, boerenslim of juist naïef. 
Plattelandsbewoners uit zowel Duitsland, Oekra-
ine als Fryslân krijgen deze etiketten opgeplakt in 
pastorales uit de 18e eeuw en literatuur uit de 19e 
eeuw. Maar wat is anno nu het ware karakter van 
de Europese dorpsbewoner? In Dorp Europa van 
Tryater een antwoord op die vraag.

In media en gesprekken over ‘Europeanen’ worden meestal 
mensen in de grote steden bedoeld. Vrouwen van de wereld 
in de laatste mode onderweg naar kantoor, mannen met 
tweedelig pak of hipsterbaard. Krant onder de arm. Coffee 
to go in de hand, opgaand in het drukke verkeer en werk-
zaam in de dienstensector. Toch leeft nog steeds een groot 
deel van de Europese bevolking op het platteland. Maar wie 
zijn dat dan? 
Het Friese theatergezelschap Tryater reist in het najaar met 
een kleurrijke voorstelling langs dorpen in de hele provincie, 
elke dag op een andere plek met andere verhalen. Nieuw 
werk wordt afgewisseld met teksten uit de wereldliteratuur, 
waarbij spelers, muzikanten en dansers de ziel van het plat-
teland proberen te vangen. 

dorp europa
De mythe van het  
platteland ontrafeld

Tryater laat zich in 2018 inspireren door de iepen mienskip,  
met zoveel culturen en verhalen in één Fryslân en Europa.  
Wees welkom op het platteland in Dorp Europa of maak  
kennis met Wereldburgers van de Voorstreek in Leeuwarden. 
2018.nl/dorpeuropa
2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek 

Iepen Doar(p)
De vrijheid om in  
je eigen tuin te pissen

Iepen Doar(p) is een documentair audiovisueel project. De makers 
van de audioportretten zijn Sjoerd Litjens, Sippy Tigchelaar en 
Hester Heite. De foto’s zijn van Tryntsje Nauta en Marieke Kijk 
in de Vegte. Vanaf januari 2018 wordt op 128 achtereenvolgende 
dagen op www.iependoarp.eu, sociale media en op Omrop 
Fryslân, een portret gepubliceerd en een deur in het dorp 
spreekwoordelijk geopend.

In Veenwoudsterwal staan slechts 128 huizen, maar 
achter elke deur zit een bijzonder verhaal. Docu-
mentairemaker Sjoerd Litjens groeide er op en kwam 
terug om een portret te maken van alle inwoners. 

Een portret van een heel dorp, waarom?
‘Het is exemplarisch voor Friesland, de provincie met de grootste 
‘dorpdichtheid’ van Nederland. Er is alleen een café, de school is 
een dorp verderop. We hebben iedereen gevraagd wat de iepen 
mienskip voor hen betekent. Neem je de tijd, dan heeft iedereen 
een waardevol verhaal te vertellen. Iedereen verhoudt zich weer 
anders tot het dorp, de cultuur en de natuur die erbij hoort.’ 

Wat viel je op nu je weer terug was?
‘Mensen zijn zo open. En er zijn zoveel activiteiten; veel mensen 
wonen er alleen, maar voelen zich stuk voor stuk geborgen. Ook 
zag ik hoe gehecht mensen zijn aan hun tuin, aan ruimte om 
het huis. Iemand verwoordde het mooi: ‘Hier heb ik de vrijheid 
om in mijn eigen tuin te kunnen pissen’. 

Kijk voor alle verhalen op 2018.nl/iependoarp

DARE TO BE DIFFERENT
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Aan de rand van de stad, de Holstmeerweg in Leeuwarden, 
staan drie gebouwen. Een gevangenis, Fier en daar precies 
tussenin, een politiebureau. Fier is het landelijk expertise- en 
behandelcentrum voor cliënten die slachtoffer zijn van ge-
weld. Voor jonge meiden zijn er in Leeuwarden specialistische 
opvangvoorzieningen.
Om die meiden én de mannen uit de gevangenis draait Holst-
meer, een theaterstuk bedacht door journalist Auke Zeldenrust. 
En dat is spannend. Voor zowel het publiek als de acteurs. 
Holstmeer speelt zich namelijk af ín die gevangenis, ín Fier en 
óp dat politiebureau. De hoofdrollen in dit theatrale drieluik 
zijn ook nog eens voor de gedetineerden en de Fier-meiden zelf, 
samen met twee professionele acteurs, Caroline Mgata en Eelco 
Venema . Dat alles onder leiding van regisseur Silvia Andringa 
van theatergezelschap De Jonge Republiek. 

Auke Zeldenrust – die een boek schreef over het leven achter de 
tralies – wil laten zien dat deze mannen en meiden net zo goed 
bij de iepen mienskip horen. ‘Mensen hebben vaak vooroor-
delen over ze, is mijn ervaring. Er wordt bijvoorbeeld gedacht 
dat meiden die slachtoffer zijn van een Loverboy, naïef zijn en 
gemakkelijk te verleiden.’ Zeldenrust hoopt dat die vooroordelen 
na het toneelstuk zullen wankelen. 

De vrijheid tegemoet 
‘Vooraf moeten mensen hun telefoons en metalen voorwer-
pen afgeven en is legitimatie verplicht’, vertelt regisseur Silvia 
Andringa. ‘Dan voel je als toeschouwer even hoe het is om je 
privacy in te leveren, je identiteit te verliezen en tegelijkertijd  
op jezelf teruggeworpen te zijn.’ 

Het publiek vertrekt met bussen vanuit de binnenstad van Leeu-
warden naar de Holstmeerweg. Een deel van de toeschouwers 
bekijkt de voorstelling van de meiden in Fier, het andere deel 
gaat naar de gevangenis. Daarna wisselen ze. De gedetineerden 
en Fier-meiden vertolken twee fictieve levensverhalen die losjes 
gebaseerd zijn op hun eigen ervaringen.
Het derde deel van de voorstelling, van de professionele acteurs, 
speelt zich af op het politiebureau. ‘Hier komen de verhalen 
samen en gaat het over hoe groot en gróóts de stap is om de 
vrijheid tegemoet te treden’, zegt Andringa.
‘Ik hoop dat de toeschouwers beseffen dat we op veel punten 
op elkaar lijken. Ook al lopen onze wegen totaal anders, de mei-
den van Fier en de mannen uit de gevangenis verschillen in hun 
mens-zijn niet wezenlijk van onszelf.’   

2018.nl/holstmeer

2018.nl/holstmeer 10 februari t/m 15 april Leeuwarden

 
 Het theaterdrieluik Holstmeer 
opent gesloten werelden

Grote kans dat er een gevangenisbewaarder 
naast je zit bij het theaterstuk Holstmeer 
van De Jonge Republiek. Het stuk speelt 
zich namelijk deels af in de gevangenis  
van Leeuwarden.   

Toneel in de bajes

holstmeer

FOTO UDO THIJSEN
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Aan de zelfbenoemde ritmelozen. Aan de talenten en docenten die 
doorzetten. Aan hen die nooit gevraagd worden. Aan amateurs die 
feestjes zoveel leuker maken. Aan pubers die het spannend vinden.  
Aan breakdancers en ballerina’s. Aan mensen met Parkinson.  
Mogen we deze dans van jullie?

MONKEY MIND FOTO YURI VAN DER HOEVEN

En één en twee, en drie en vier. Als je álle Friese projecten op 
het gebied van dans op een rij neerzet, krijg je een mooi gezel-
schap. 300 dansdocenten, de opleiding Dans aan het Friesland 
College, de Jeugd Dans Opleiding Fryslân, dansgroep Duende, 
een Dancebattle voor scholen, een dansproject met Parkinson-
patiënten en eenzamen. En dat is dan nog maar de voorste rij. 
Ze willen méérrr dans in hun provincie. 
In 2018 explodeert die ambitie tijdens het vierdaagse festival De 
Friese Dansdagen, met voorstellingen, meetings en workshops 
in samenwerrking met onder andere De Nederlandse Dansda-
gen en Europese partners. 

Jenny Nijkamp (Kunstkade) is samen met Hannelore Duynstee 
(Keunstwurk) artistiek leider van het festival. ‘‘Dit jaar is voor 
ons de start van een rijker dansveld. Er wordt nog veel te weinig 
gedanst. Mensen missen een plek om lekker los te gaan, samen 

De Friese Dansdagen
Niet dansen is geen optie

Het festival wordt gevierd in oktober, 
wals hier alvast door het programma. 
2018.nl/friesedansdagen 

Benieuwd naar de andere bijzondere 
voorstellingen van Strangers on Stage? 
2018.nl/strangersonstage

tot iets moois te komen, of juist de aan-
moediging. Er zijn mensen die zeggen: ik 
kan het niet. Juist voor hen is dit festival. 
Iedereen kan namelijk dansen.’ 

DE VLOER OP
Fryslân laat zich graag leiden door ande-
re landen als het gaat om een inclusieve 
danswereld. Jenny: ‘In Engeland kunnen 
mensen met een handicap gewoon een 
opleiding tot dansdocent volgen. Ze wor-
den differently abled people genoemd, in 
plaats van beperkt.’ De Vlaamse voor-
stelling Monkey Mind – geprogrammeerd 
in het programma Strangers on Stage –  
laat juist de differently abled talenten 
met het syndroom van Down zien. 
Ook kinderen en jongeren worden 
uitgedaagd de vloer te pakken, tijdens 
Dance Battle XL. In workshops en online 
challenges krijgen ze mee hoe dan-
sers in de urban scene elkaar optimaal 
aanmoedigen en moves verbeteren. De 
grootste talenten staan tijdens de grande 
finale voor het grote publiek. Het Friese 
dansveld zelf kan meedoen aan 4x8: de 
mooiste choreografiën op 4 x 8 secon-
den worden gesmeed tot de ultieme 
2018Dans die je overal tegen zult komen 
dit jaar. 

DANSFEEST
In spijkerbroek, glitterjas of pettycoat; 
tijdens het grote afsluitende Dansfeest 
bewegen alle leeftijden, achtergronden, 
kleuren, culturen en ervaringen dwars 
door elkaar. De foyer van schouwburg 
De Harmonie wordt één grote balzaal. 
Wie tijdens deze finale nog zegt niet te 
kunnen dansen, wordt ongetwijfeld door 
Jenny en Hannelore persoonlijk de hand 
gereikt. Wolkom yn Fryslân, the floor is 
yours. 

2018.nl/friesedansdagen 04 t/m 07 oktober Leeuwarden 
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2018.nl/100jaardeploeg

romantiek in het noorden

Schilderijen van landschappen werden tijdens de Romantiek 
(1800-1850) enorm populair. De Noord-Europese schilders uit de 
Romantiek hadden gevoel voor drama. Ze schilderden woeste 
zeeën, imposante bergen, vulkaanuitbarstingen en serene velden. 

Het Groninger Museum presenteert die dramatische 
landschappen in het eerste internationale overzicht van 
landschapsschilderkunst De Romantiek in het Noorden – van 
Friedrich tot Turner. Er zijn dan bijna honderd werken te zien  
uit Nederland, Duitsland, Scandinavië en Groot-Brittannië  
van kunstenaars als Turner, Caspar David Friedrich en Johan 
Christian Dahl. 

Niet alleen spreken hun schilderijen nog altijd tot de ver-
beelding, ook onstond in deze periode een opvatting die de 
moderne kunst heeft bepaald. Schilders keerden de blik naar 
binnen en schilderden over hun innerlijk. De landschappen 
die zij schilderden zijn net zo gevarieerd en veranderlijk als de 
gemoedstoestanden van de mens. Het werk van Nederlandse 
kunstenaars uit de Romantiek is van de hand van Barend Koek-
koek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout. 

Het is 1918 als een groep jonge kunstenaars zich in Groningen  
losmaakt van de gevestigde orde en kunstkring De Ploeg  
opricht. Het groepje beeldend kunstenaars, musici en  
auteurs vindt het hoog tijd om de kunstscene in die stad om  
te ploegen. 

Het Groninger Museum eert deze voortrekkers met een uitge-
breide overzichtstentoonstelling. In de expositie zijn honderden 
schilderijen, tekeningen, drukwerk en grafisch werk te zien  
van onder meer Ploegleden Jan Wiegers, Johan Dijkstra en  
Jan Altink. Ook hangt er werk van de ‘gevestigde orde’ uit 
die tijd om te laten zien hoe De Ploeg zich daarvan heeft 
onderscheiden. 
Vincent van Gogh en de Duits expressionist Ernst Ludwig  
Kirch ner zijn ook onderdeel van de expositie. Zij waren van 
grote invloed op het werk van de Ploeg-leden. Naast de ten-
toonstelling organiseert Stichting 100 jaar De Ploeg onder meer 
symposia, muziekvoorstellingen en wandelroutes in de stad en 
provincie Groningen. 

Niet alleen Friezen vinden zichzelf graag opnieuw uit. Ook 
buurprovincie Groningen kent zijn eigen tegendraadse 
stroming, De Ploeg. Het Groninger Museum exposeert 
werk van deze eigenwijze kunstenaars. 

Maken de uitgestrekte landerijen en blauwe luchten al 
wat bij je los tijdens je bezoek aan Fryslân? Landschappen 
werden steeds dramatischer tijdens de Romantiek. Het 
Groninger Museum laat zien hoe. 

Romantische lucht happen? 2018.nl/romantiekinhetnoorden2018.nl/100jaardeploeg

Liefde voor landschappen

JAN WIEGERS, MUSIC HALL JOHAN CHRISTIAN DAHL, AUSBRUCH DES VESUV IM DEZEMBER, 1824

100 jaar de ploeg
Eigenwijze Noorderlingen 

09 december 2017 t/m 06 mei Groningen26 mei t/m 04 november Groningen

DARE TO BE DIFFERENT

2018.nl/romantiekinhetnoorden
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JOSJE HATTINK ‘DE OPSTERLANDSE BERGEN’, FOTOSERIE 2016

Jaar in jaar uit trekken kunstenaars op uitnodiging van 
Kunsthuis SYB naar Beetsterzwaag. Dat levert zoveel mooie 
kunst op, dat het dorp in 2018 alweer zijn Tweede Triënnale 
meemaakt.

Triënnale beetsterZwaag
Almende tussen de boterballen

Middenin de hoofdstraat van Beetsterzwaag staat een monu-
mentaal huisje waar tot 1986 volgens geheim recept Van Ouds 
Beroemde Schroor’s Friesche Boterballetjes werden gemaakt. 
Nu is het al jaren het domein voor steeds weer andere kunste-
naars, die er zes weken mogen werken en exposeren. 

Deze keer is de Haagse kunstenaar Josje Hattink aan de 
beurt. ‘Ik wilde weten hoe het verplaatsen van grote stukken 
grond, zoals destijds turf en nu zand, het landschap verandert. 
Door zandwinning, hier in de buurt, lijkt de omgeving op een 
buitenaards landschap.’ Met haar kunstproject, waarbij ze 
geïnteresseerden in de buurt van Beetsterzwaag turf-workshops 
geeft, wil ze mensen uit de buurt laten zien op welke historische 
grond ze leven. De Fransman Eric Giraudet de Boudemange 
streek in 2015 in het dorp neer om zich te verdiepen in fierljep-
pen en volgde daarvoor speciale lessen. 

Hoe gaat een mienskip om met het land? Een treffende vraag in 
2018, het thema van de Tweede Triënnale is dan ook ‘Almende’, 
een term voor gemeenschappelijke grond. 

2018.nl/triennalevanbeetsterzwaag

2018.nl/triennalevanbeetsterzwaag2018.nl/vhdg
hele jaar Leeuwarden 06 t/m 09 september omgeving Beetsterzwaag

DARE TO BE DIFFERENT

FOTO RUBEN VAN VLIET

Een hoge drempel die symbolisch wordt stukgeslagen. Zó. 
De openingshandeling van de projectruimte van Voorheen 
de Gemeente (VHDG) is duidelijk. Zonder high brow 
obstakels krijg je er toegang tot internationale kunst en 
verrassende ervaringen. 

Doe jezelf een plezier. Loop de Leeuwarder Haniasteeg door, 
recht op VHDG af. De steeg vol creatieve studenten en gra-
fitti heeft op iedereen effect: je komt er verbaasd, geraakt of 
verwonderd weer uit. De ene keer door kunstenaars uit Cyprus 
en Japan, die ‘de geest van de plek vangen’ in een prikkelende 
presentatie. Het andere moment door HEDEN, een thematische 
expositie in één avond, waarbij je met de makers zelf in gesprek 
gaat. Manipuleren, stemmen, absurdisme... bij VHDG moet en 
kan het overal over gaan. 

En ergens heen, dat ook. En route naar meer verbaasde blikken. 
De SRV-wagen van VHDG is een opvallende verschijning, want 
omgebouwd tot rijdende ‘artist-in-residence’-plek. Kunstenaars 
Flora Reznik en Teun Vonk waren de eerste chauffeurs van de 
bus. Omdat de wagen begrensd is op 25 kilometer per uur, kon-
den ze Fryslân alleen doorkruisen via landweggetjes. Dit leidde 
tot onverwachte ontmoetingen en prikkelend nieuw werk, zoals 
een video-installatie met een Friese motorclub en een heuse 
danschoreografie op een mistig weiland met een begrafenis-
vereniging. 

Kunstinitiatief VHDG
Kunst uit een SRV-wagen

Verbaas je. Check 2018.nl/vhdg
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Het nog werkende kanon in het vestingstadje Sloten 
straalt immer ‘ten strijde’ uit. In 2018 worden het kruit 
ingeruild voor verf in een kleurrijke veldslag. Uit heel 
Europa komen kunstenaars om in het landschap te 
werken aan een indrukwekkend project: The Colorfield 
Performance.

Bedenker en organisator Dirk Hakze: ‘Ieder mens ziet zich-
zelf als middelpunt van de wereld.’ Lachend: ‘Kunstenaars 
hebben dat extreem. Nou, ze krijgen in het Friese landschap 
alle vrijheid om een werk te maken. De enige restrictie is dat 
het op een paneel gebeurt, in één dag plaatsvindt en dat er 
geen zwart in voorkomt.’ 
Van mei tot september zullen 499 kunstenaars in groepen 
tegelijkertijd aan de slag. ‘Ze worden in alles voorzien en 
krijgen een karretje mee met hun geselecteerde palet aan 
kleuren, werktas erbij en hup zo het land in.’ 
Met al die panelen vol kunst ontstaat er in driehoeksvorm 
een ongelofelijk groot pointillistisch schilderij. ‘Als je bij het 
kanon staat, is het uitzicht geweldig. We deden dit eerder 
op Oerol, deze plek biedt weer nieuwe mogelijkheden. 
Toeristen parkeren hun auto of leggen de boot aan en zien 
dan dit schouwspel.’ 
De vorm is niet toevallig gekozen. ‘De driehoek is het 
symbool van de Franse revolutie, daar waar eigenlijk de kiem 
voor Europa werd gelegd. We werken al zoveel jaren met 
zoveel landen samen in vrede, dat moet gevierd worden.’ 

sailing on the grass

Deze kleurrijke Europese gathering meemaken? 
2018.nl/thecolorfieldperformance

Een Fries ziet in de zomer het zoveelste bootje over een 
aquaduct glijden. Een buitenstaander knippert twee keer 
en meent toch werkelijk een zeilend schip over het gras 
waar te nemen. Met andermans ogen is het interessanter 
om naar jezelf kijken, daar gaat Sailing on the Grass over. 

In het project worden internationale en talentvolle regisseurs 
uitgenodigd om naar Fryslân te komen en in te zoomen op het 
landschap, de bewoners en de manier waarop ze met elkaar sa-
menleven. Samen met Friese makers wordt er gewerkt aan een 
documentairereeks, die te zien is op het Noordelijk Film Festival. 

De Spanjaard Pau Ortiz onderzoekt hoe Fryslân omgaat met 
gezinnen die gevlucht zijn, hoe sterk is de open gemeenschap? 
Regisseur Andrea Pellerani is Zwitsers en volgt een bijzonder 
vissersechtpaar op de grens tussen Waddenzee en het vaste 
land. Ook beginnende filmmakers krijgen in een speciaal  
educatief programma de kans om een internationale film  
te maken. 

Fryslân door buitenlandse bril

Volg alvast alle ontwikkelingen via 2018.nl/sailingonthegrass en 
bekijk het programma van het Noordelijk Film Festival op  
2018.nl/nff

FOTO ANNEMARIE BERGFELD

15 mei t/m 30 september Sloten 07 t/m 11 november Leeuwarden
2018.nl/thecolorfieldperformance 2018.nl/sailingonthegrass

DARE TO BE DIFFERENT

The Colorfield performance
Alle penselen verzamelen
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royal 
friesian

Wy binne grutsk! We zijn trots op mensen die het onmogelijke mogelijk maken,  
zoals M.C. Escher. We zetten de spotlight op locals die grenzen verkennen, met 

Mata Hari als exotisch voorbeeld. Kinderen en dorpsbewoners kijken onverschrokken 
in de camera, Dr8888 flirt kleurrijk en uitdadadagend met je. Geconserveerde Friese 

topstukken krijgen gezelschap van nieuwe generaties en iconen. 

Doar dysels opnij te finen 
Flean dyn eigen skaad foarby
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Wat is precies de Friese cultuur en identiteit? In welk verhaal 
belanden bezoekers van onze Europese Culturele Hoofdstad? 
En waarom is het meer dan logisch dat de Noorderlingen die 
titel hebben veroverd? Beerenburg op links, Friese kaasplank 
op rechts. Licht uit. Scherm aan. Daar gaan we...

Friese identiteit:  
the movie

Nog voordat de band start, een spoiler-alert: Friezen leven al héél lang héél gelukkig. 
Maar ze hebben een geschiedenis doorgemaakt die zich prima laat lenen voor een 
historische kaskraker. ‘We hebben zo vaak alles verloren waarbij we onszelf opnieuw 
moesten uitvinden.’ Bert Looper is nu directeur van het Friese geschiedeniscentrum 
Tresoar, vijf eeuwen terug in de tijd ongetwijfeld verhalenverteller bij een kampvuur. 
‘Ha ja, dat vijf eeuwen eerder-principe hanteer ik vaak, dat helpt mij om te bedenken 
wat voor provincie we toen wilden zijn en welke plannen we destijds maakten. Dan kijk 
je niet alleen terug, maar analyseer je ook de nieuwe toekomsten van de provincie.’ 

Welkom in dat Fryslân, dat volgens Looper sterk lijkt op Facebook, Uber en Tesla.  
‘Die bedrijven – maar wij dus ook – hebben vanaf het begin een Massive  
Transformative Purpose gehad.’ 

You say? 
‘Een hoger doel om iets radicaal te veranderen, de wereld te verbeteren. Wij Friezen 
begonnen daar al mee in 1300.’ 

Heroïsche muziek. In a time...
‘Een periode waarin zich in Europa een deken van landsheerlijk gezag ontvouwde.  
Hertogen en graven hadden overal de macht. In Fryslân keken we elkaar aan zeiden 
we: Dat wolle we hjir net! Wij creëerden een vrijstaat, met korte lijnen tussen bestuur-
ders. En het lukte, onze ideologie werd ons beste wapen.’ 

Ah, daar komt de eerste bad guy binnen... 
‘In 1498 hield dat op. Fryslân werd toen veroverd door Albrecht van Saksen. Er kwam 
een einde aan de Friese vrijheid, Friese taal en het Friese recht. Een einde aan alles wat 
ons ooit uniek maakte. Dus ja, we moesten een nieuwe status vinden in die Republiek 
der Nederlanden. En dat lukte wederom! Met onze havens, universiteit in Franeker met 
grote denkers, de Noord- en Oostzeehandel... We waren de reders en ondernemers van 
de toekomst. Dat gaf ons een enorme boost.’
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Maar: opgaan, blinken en verzinken... 
‘Met de val van Napoleon in de negentiende eeuw verloor Fryslân inderdaad die 
mooie autonome rol binnen de Republiek. De eenheidsstaat werd een feit en Fryslân 
was ineens een periferie. We raakten veel kwijt. Maar de Friezen keken vooruit. Wie 
wilden we zijn? Wat maakte ons anders? Het enorme politieke verlies werd gecom-
penseerd door de opbouw van een nieuwe, sterke identiteit. Dat deden we met onze 
rijke geschiedenis en de taal, die kregen een dominante rol.’

‘De idealen van de Friese Beweging werden na de Tweede Wereldoorlog bijna 
integraal door de provinciale politiek overgenomen. Dat werd geïntensiveerd door 
Kneppelfreed, een woeste strijd om het gebruik van het Fries in de rechtszaal. In 
de héle lange periode daarna kwamen politieke en culturele discussies los, waarin 
voor – en tegenstanders zich bogen over die ene vraag: moeten we de Friese cultuur 
exclusief – en daarmee met een stevig deksel erop – bewaren, of laten we het los 
met het gevaar niks over te houden, enkel een toeristische beleving?’

En het werd dat laatste? Toeristen zien immers al jaren zeilende Skûtsjes, 
suikerbroden bij de bakker, kaatsers en fierljeppers...
‘Een heleboel Friese tradities zijn er absoluut nog en die worden ook echt doorleefd. 
Maar onze identiteit is in de afgelopen tijd wel te statisch geweest, we hebben 
vastgehouden aan dat wat we hadden en vinkten af. Gebruikten onze kinderen de 
grammatica nog juist? Hadden we nog pure Friese literatuur? Werd er nog ergens 
gedanst in klederdracht? De cultuur werd geconserveerd, we wilden alles precies 
houden zoals het was. Maar met krampachtig doen wat we altijd deden komen we 
geen steek verder.’ 

En dus…
‘Tijdens de strijd om de titel Culturele Hoofdstad van Europa hebben we beseft 
dat we weer luidop tegen de wereld moeten dromen en zeggen wat voor provin-
cie we willen zijn. Welke culturele, economische, maatschappelijke en duurzame 
ambities we met elkaar als Friezen hebben en welke oplossingen we bieden aan 
andere regio’s. Dus – zo voelt het voor mij althans – smijten we onszelf in een open 
Europese arena, in plaats van in kleine zaaltjes gedichten voor te lezen aan onze 
taalgenoten.’ 

Een geslaagde remake?
‘We bouwen een nieuwe Friese universiteit, delen onze kennis over water en land-
bouw met de hele wereld, nodigen iedereen uit om mee te denken en mee te doen. 
We hebben de grootste Massive Transformative Purpose uit de geschiedenis van 
Fryslân ooit te pakken.’ 



JA ARMAGA ZINE LF201866

MATA HARI IN PARIJS 1905. COLL. FRIES MUSEUM

Het Fries Museum 
presenteert de grootste 
Mata Hari-tentoonstelling 
ooit. Reis met haar mee 
van haar geboortestad 
Leeuwarden naar 
Nederlands-Indië, waar het 
noodlot haar achtervolgt. 
Beleef haar glorieuze 
opkomst in de danstheaters 
van Parijs en ontdek het web 
van intriges waar ze tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in 
verstrikt raakt.

Het Friese meisje Margaretha is op haar 29e een regelrechte 
mediahype in Parijs. Als Mata Hari betovert ze het society-
publiek met haar exotische dans, waarbij ze langzaam haar 
lichaam ontbloot. De kranten raken niet uitgeschreven over 
deze sensatie. Tien succesvolle jaren is haar naam synoniem 
voor sensualiteit en glamour. Maar de talloze affaires met 
mannen in uniform en haar reizen door Europa tijdens de Eerste 
Wereldoorlog maken haar verdacht in de ogen van de Franse 
geheime dienst. Begin 1917 wordt ze opgepakt op verdenking 
van spionage voor de Duitsers. Mata Hari sterft op 15 oktober 
van dat jaar voor een Frans vuurpeloton in de bossen bij Parijs. 

DE MYTHE
Na haar dood groeit Mata Hari uit tot een mythe. Haar leven 
is onderwerp van talloze boeken en spreekt internationaal tot 
de verbeelding. Filmsterren als Greta Garbo, Sylvia Kristel en 
Marlene Dietrich spelen de rol van Mata Hari. Ze is stijlicoon, 
sekssymbool en femme fatale. Slechts weinigen weten dat ach-
ter dit wereldberoemde icoon een meisje uit Fryslân schuilt.

Spioneren in 
het leven van 
Mata Hari

Welk beeld krijg jij van Mata Hari na het doorzoeken van die 
enorme collectie? 2018.nl/matahari 

HET MEISJE 
Hoe groeit de dochter van een welgestelde hoedenverkoper in 
Leeuwarden uit tot internationale mythe? Waar kwam haar 
voorliefde voor mannen in uniform vandaan? Waarop liep haar 
huwelijk stuk en hoe trof het noodlot Margaretha in Neder-
lands-Indië? Welke rol speelde het moederschap in haar leven? 
Wat dwong haar ertoe haar heil te zoeken in Parijs? Was ze een 
fantast of toch een spion – en dan voor de Duitsers of toch voor 
Frankrijk, of voor beide? 
 
Honderdvijftig authentieke voorwerpen uit binnen- en bui-
tenland vertellen dit najaar haar verhaal in de grootste Mata 
Hari-tentoonstelling ooit. Persoonlijke bezittingen, foto’s, plak-
boeken, brieven en militaire dossiers, vaak voor het eerst te zien, 
werpen nieuw licht op het meisje achter de mythe. 

Mata Hari, 
de mythe en het meisje

TEKST: FRIES MUSEUM

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank
2018.nl/matahari 14 oktober 2017 t/m 02 april Leeuwarden

ROYAL FRIESIAN
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Escher op reis
Maak kennis met Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972). Mauk, voor vrienden. Serieu-
ze blik. Puntig baardje. Het beeld van de 
in Leeuwarden geboren kunstenaar is op 
het eerste gezicht dat van een professor 
in de wiskunde. Wie in 2018 het Fries Mu-
seum bezoekt, laat zich verrassen door 
een tijdloze en avontuurlijke Houdini.

OP REIS MET DE GROOTMEESTER  
VAN DE ILLUSIE 
‘De tentoonstelling in 2018 is opgezet als 
een driedimensionale biografie. Je volgt 
de fysieke en mentale reizen van Escher’, 
vertelt curator Judith Spijksma. ‘Je ziet 
zijn schetsen en aantekeningen die hij 
onderweg maakte, de inspiratie van zijn 
werk. Onder invloed van het heuvelrijke 
landschap van Italië, experimenteerde 
hij met opvallende verdwijnpunten en 
beeldcompilaties. Het resulteerde in 
betoverende optische illusies waar je als 
kijker maar geen grip op krijgt.’ 
Eén van zijn bekendste werken is Dag en 

Nacht, waarbij witte vogels uit het dag-
licht de nacht in vliegen en zwarte vogels 
andersom, maar beide ook gevormd 
worden door de ander en ook nog eens 
onderdeel worden van de percelen in het 
onderliggend landschap. Het is fascine-
rend, mooi, maar vooral onmogelijk. 

Eschers werken ogen op het eerste 
gezicht logisch en realistisch, maar er 
spelen altijd onmogelijkheden mee; een 
trap voert niet naar boven of bene-
den, een vloer blijkt een muur. Hij zei er 
zelf over: ‘Ik kan het niet laten om met 
onze onomstotelijke zekerheden te sol-
len’. Deze onomstotelijke zekerheden zijn 
het uitgangspunt van Phantom Limb: 
Art Beyond Escher. Op de derde verdie-
ping van het Fries Museum presenteren 
hedendaagse kunstenaars werken en 
installaties die spelen met concepten als 
contrast, licht, orde, patronen, perspec-
tief en ruimtelijkheid. Ze plaatsen je in 
een wereld die schijnbaar onmogelijk is. 

BUITEN DE LIJNTJES 
De protestgeneratie in de jaren ‘60 ging 
wel ‘heel hard’ op Escher. Zijn werk werd 
in allerlei herdrukken geschikt voor black-
light en kregen zelfs soms een andere 
naam. Zo werd Droom omgedoopt tot 
Bad trip. Hoewel hij weinig affiniteit had 
met deze ‘protestgeneratie’, zag Escher 
de lol er wel van in. Hoe zat het dan 
met The Rolling Stones? Die kwamen in 
1969 de onberispelijke variant van Escher 
tegen. ‘Dear Maurits’, schreef Mick Jag-
ger. ‘I am most eager to reproduce one 
of your works on the cover-sleeve.’ Escher 
liet weten daar geen zin in te hebben, 
helemaal niet na zo’n vrijpostige aanhef. 
‘By the way, please tell Mr. Jagger I am 
not Maurits to him, but ‘Very sincerely 
M.C. Escher’.’ 

De kunst 
van het 
onmogelijke

Er is geen kunstenaar die zoveel 
verschillende doelgroepen 
heeft geïnspireerd als M.C. 
Escher. Wiskundenerds, 
kunstliefhebbers, hippies, 
The Rolling Stones, tatoeage-
addicts. Allemaal vallen ze als 
een 3D-blok voor de man die 
onmogelijk mooi werk maakte. 

Ga mee op reis met Escher.
2018.nl/escheropreis

Mede mogelijk gemaakt door ING en De Haan Advocaten & Notarissen 
(sponsors LF2018)

 Alleen zij die het absurde willen benaderen zullen  
het onmogelijke bereiken – M.C. Escher

2018.nl/escheropreis 28 april t/m 28 oktober Leeuwarden

M.C. ESCHER’S ‘DAG EN NACHT’ ©THE M.C. ESCHER COMPANY BV

ROYAL FRIESIAN
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revolutionaire  
kunst in drachten

Drachten speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de 
abstracte kunststroming De Stijl, bekend van haar primaire 
kleuren. Niet iedereen weet dat. Zelfs Drachtsters niet. 

2018.nl/dadaindr8888 28 januari t/m 13 januari 2019 Drachten

Het is 1914. Nederland is neutraal in de 
Eerste Wereldoorlog maar jonge militai-
ren worden wel gemobiliseerd. Zo ook de 
veelbelovende jonge kunstenaar, schrijver 
en dichter Theo van Doesburg, die later 
de grondlegger van kunststroming De 
Stijl zal worden met Piet Mondriaan en 
Gerrit Rietveld als haar bekendste leden. 
Van Doesburg werkt op een veldpost in 
Tilburg, net als schoenmaker Evert Rin-
sema uit Drachten. Rinsema zit verdiept 
in een werk van de Griekse filosoof Hera-
clitus als Van Doesburg binnenkomt om 
zijn schoenen bij hem te laten lappen. 
Van Doesburg is verrukt dat hij iemand 
heeft gevonden die net als hij ook 
geïnteresseerd is in filosofie. Bovendien 
blijkt Rinsema ook nog dichter. Het is het 
begin van een levenslange vriendschap. 
‘Kom eens naar Drachten, mijn broer 
Thijs kan goed schilderen’, zegt Rinsema. 
Dat doet Van Doesburg. Het blijkt geen 
valse belofte, Thijs Rinsema is een ta-
lentvol beeldend kunstenaar. Hij maakt 
schilderijen, schetsen en zal later de 
bekende De Stijl-stoelen en dadaïstische 
collage-doosjes ontwerpen. 

ROYAL FRIESIAN

dada in dr8888

THEO VAN DOESBURG & KURT SCHWITTERS, AFFICHEBEELD HOLLAND DADA 1922 
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Drachten dompelt zich in 2018 volledig onder in de De Stijl en Dada 
met een uitgebreid programma binnen en buiten het museum. 
Hoogtepunten zijn onder meer de museumwoning aan de Torenstraat, 
een dadaïstisch poëziebal en modeshow. En wie in 2018 een wandeling 
door Drachten maakt, kan niet om De Stijl geïnspireerde kunstwerken 
heen. Een revolutie in kleur, zoals de lichtshow in de straten van 
Drachten, van bovenaf te zien als abstract kunstwerk. 

De primaire reactie enthousiasme? 
Welkom in Drachten!  
2018.nl/dadaindr8888

ROYAL FRIESIAN

Papegaaienbuurt
Via het netwerk van de broers uit Drach-
ten krijgt Van Doesburg zijn eerste grote 
opdracht in Drachten: het ontwerpen 
van zestien middenstandswoningen in de 
Papegaaienbuurt. Het is Van Doesburgs 
doorbraak. Hij wil panden neerzetten van 
beton, met platte daken, staal en glas en 
in primaire kleuren. Helemaal volgens het 
boekje van De Stijl. Dát is een tikkie te 
revolutionair voor Drachten. 
Het wordt een compromis. Het beton, 
staal en de platte daken komen er niet, 
de primaire kleuren wel. ‘Dat was onge-
looflijk revolutionair’, zegt Paulo Martina, 
directeur van Museum Drachten. ‘Dit 
driedimensionale De Stijl-kunstwerk 
paste voor geen meter bij de smaak van 
toen, met die donkerbruine meubels en 
donkergroene en witte kozijnen. Veel van 
de woningen werden dan ook binnen een 
paar jaar overgeschilderd.’

Directeur Martina heeft zich hard ge-
maakt voor een museumwoning in exact 
dezelfde kleuren, met exact hetzelfde 
interieur en exterieur als het eerste 
ontwerp van Van Doesburg. Mét replica’s 
van de stoelen van Thijs Rinsema. Dat 
is gelukt. Het De Stijl-huis is in 2018 te 
bezichtigen, in de Papegaaienbuurt in 
Drachten. Een wereldprimeur.  

En de broers Rinsema? ‘Die bleven 
onbekend als revolutionaire, moderne 
kunstenaars, zelfs bij de Drachtsters’, 
zegt Martina. ‘Ze werden hier gewoon 
gezien als die goede, wat eigenaardige 
schoenmakers. Tot nu.’ 

CEES RIENKS DE BOER, DETAIL GLAS IN LOOD 1932

KURT SCHWITTERS, EXPERIMENTEEL GEDICHT MET NUMMERS EN LETTERS 1923
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2018.nl/nff 05 t/m 11 november Leeuwarden

November. De maand van gure regen, 
sjaals en winterjassen. Een perfect mo-
ment om je achterover te laten zakken 
in de bioscoopstoel en de beste Europese 
films te bingen. Zin in arthouse of juist 
een fijne feelgood? Kan allemaal. Vijf 
dagen lang zelfs. Tijdens het Noordelijk 
Film Festival in Leeuwarden. 
Maar er is meer. Vóórdat het NFF begint, 
is er een nieuw programma: NEW GE-
NERATION. Filmtalenten, acteurs, critici, 
filmmakers en studenten kunnen elkaar 
ontmoeten, elkaars werk bekijken en 
meedoen aan workshops en masterclas-
ses. NEW GENERATION heeft ook een 
educatief tintje: scholieren – ook de jong-
sten – maken kennis met de wereld van 
film door speciale jeugdvoorstellingen en 
bijpassend lesmateriaal. 

NFF, NEW 
GENERATION
Aanstormend talent op het witte doek

De 2018-editie van het Noordelijk Film Festival is een 
bijzondere: de nieuwste generatie filmmakers is aan zet. 
Zelfs de allerkleinsten. 

 

Basisschoolkinderen uit Leeuwarden 
filmden hun levens. Niet voor een 
vlogje of een Snapchatje, nee, voor 
een heuse film. Dat deden ze voor het 
project Look@Me, een lesprogramma 
van Kunstkade waarmee kinderen 
leren hoe ze hun eigen verhaal op 
beeld vast kunnen leggen. 

Filmmakertjes van basisscholen 
De Eestroom en Oud Oost in 
Leeuwarden legden hun bijzondere 
verhalen vast met behulp van een 
professionele filmmaker én film-, en 
mediastudenten van D’Drive Friesland 
College. Het werk van de jonge 
cineasten is te zien tijdens het NFF. 

2018.nl/lookatme

Look@Me

ROYAL FRIESIAN

PRIJZEN 

NEW GENERATION vloeit over in het 
Noordelijk Film Festival. Er is ruime 
aandacht voor het culturele jaar in de 
2018-editie. De verschillende filmprojec-
ten van LF2018, zoals Look@Me en Sailing 
on the Grass, gaan tijdens het festival in 
première. 
Het filmfestival zou het filmfestival niet 
zijn zonder prijzen. De winnaar van de 
Nieuwe Competitie mag ook dit jaar zijn 
film op het festival tonen. Ook mag die 
winnaar op tournee langs andere Euro-
pese filmfestivals. Maar eerst  
maar eens Europese films bingen in  
Leeuwarden. 

Look@Me is mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Stads Weeshuis
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explore 
the north

Festival voor dwalers, 
dromers en denkers 

Muzikaal en poëtisch haardvuur all over op de site 
van Explore the North, verwarm je alvast aan een 
mooie line-up. 2018.nl/explorethenorth 

FO
TO

 H
A

N
S 

JE
LL

EM
A

2018.nl/explorethenorth 2018.nl/reopening
november Fryslân22 t/m 24 november Leeuwarden

Sûnder dy kinne wy net opnij begjinne, volg de  
berichten online om november tot een onvergetelijke  
ReOpening te maken. 2018.nl/reopening 

2018 belooft een fantastisch cultureel jaar te worden. 
Maar waar sommige vuren uitdoven als het einde na-
dert, staat Leeuwarden-Fryslân in de herfst het ultieme 
hoogtepunt te wachten. We vieren niet alleen de mooie 
momenten die we samen hebben beleefd en blikken 
vooruit naar wat gaat komen, de agenda voor de ko-
mende jaren staat centraal. 

FESTIVAL VOL VERRASSINGEN
Hoe we dat doen? Door van november een magische 
maand op de kalender te maken. Kunstenaars, muzi-
kanten en theatermakers uit heel Nederland en Europa 
komen bij elkaar in Leeuwarden. Samen met de Friezen 
laten zij luidop en sfeervol te zien wat het heeft opge-
leverd om te durven dromen, actie te ondernemen en 
anders te durven zijn. Iepen!
Hartverwarmende projecten worden uitgelicht, 
duurzame en circulaire successen gevierd, verschillen 
toegejuicht en door de straten waait een frisse wind 
van gezamenlijke oplossingen voor Europese uitdagin-
gen. Explore the North en het Noordelijk Film Festival 
krijgen gezelschap van talloze voorstellingen, november 
wordt een festival vol verrassingen voor iedereen. 

ReOpening
Een magische  

novembermaand
De laatste weken van 2018 betekenen niet het einde 
van een cultureel jaar en iepen mienskip, maar een 
nieuw begin. Welkom bij de ReOpening!

Vorst op klomphoogte, dauw op lege waslijnen, 
ijsbloemen op de ruiten. De winter slaat hard 
toe in het historische hart van Leeuwarden.  
Tijd voor een festival waar de innerlijke mens 
zich aan kan warmen.

Explore the North gebruikt de binnenstad van 
Leeuwarden als het prachtige podium voor de 
beste Friese, nationale en Europese schrijvers, 
muzikanten, dansers en acteurs. Kunstenaars en 
artiesten van ver weg, van om de hoek, maar liever 
nog een combinatie van beide, komen in november 
naar Leeuwarden om hun kunsten te vertonen en 
nieuw werk te maken. Aan jou de taak om in dit 
spinnenweb van steegjes en literatuur, van kerkjes 
en muziek, het rechte pad te verlaten.
Het team achter Explore the North doet meer 
dan een mooi festival organiseren. Voor Lân fan 
taal programmeert het onder meer optredens in 
de Prinsentuin in Leeuwarden en drie minifestivals 
door het jaar heen.  
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JANUARI

14/10/17 t/m 02/04/18: Leeuwarden
Mata Hari, de mythe en het meisje

09/12/17 t/m 06/05/18: Groningen
Romantiek in het Noorden

hele jaar: heel Fryslân
De Reis

hele jaar: Leeuwarden
Waterbar
WATERCONNECTING 2018

hele jaar: heel Fryslân
VHDG

01/01 t/m 06/01: IJlst
De Frijtinker
UNDER DE TOER

hele jaar: Iependoarp.eu
Iepen Doar(p)

01/01: Amsterdam 
03/01: Leeuwarden
Nieuwjaarsconcert
KENING FAN ‘E GREIDE 

hele jaar, heel Fryslân
Pauperfontein

03/01 doorlopend: Leeuwarden
Iepen UP Live
IEPEN UP

23/01 t/m 17/03: Leeuwarden
Marijke Muoi, Revolutie in Fryslân
UNDER DE TOER

25/01/18 t/m 06/01/19: Leeuwarden
Phantom limb: Art beyond Escher

25/01 t/m 02/09: Leeuwarden
Het Grote Grutto Theater
KENING FAN ‘E GREIDE

25/01 doorlopend: Buitenpost
Silence of the Bees

26/01: Leeuwarden
Opening OBE (Bezoekerscentrum)  
& Tim Etchells Expo & Reisbureau
LÂN FAN TAAL 

26/01 doorlopend: heel Fryslân
Lân fan taal

26/01: Heerenveen 
De Wereld van Mata Hari

26/01: heel Fryslân
27/01: Leeuwarden
Het Openingsweekend

27/01 t/m 01/07: heel Fryslân
Sjong! Zing! Sing!
LÂN FAN TAAL

28/01 t/m 08/04: Drachten
Beyond Dada & De Stijl Part 1 
DADA IN DR8888

31/01: Leeuwarden
Aurora Nova
STRANGERS ON STAGE

FEBRUARI 

in februari: Drachten *
Lichtroute in Stijlkleuren, 
Museumplein in Stijl 
DADA IN DR8888 

02/02: Leeuwarden
Première projectie 1 Oldehove
LÂN FAN TAAL

02/02 t/m 04/02: Leeuwarden
Minifestival 1
LÂN FAN TAAL

03/02 en 04/02: Leeuwarden
IVGI&GREBEN
STRANGERS ON STAGE

10/02 t/m 15/04: Leeuwarden
Holstmeer

15/02 t/m 17/02: Leeuwarden
Bunkamura Theatre Cocoon
STRANGERS ON STAGE

21/02 doorlopend: heel Fryslân
Friezen om Utens
LÂN FAN TAAL

21/02 t/m 28/02: Mantgum
De man dy’t hout dûnsje liet
UNDER DE TOER

22/02 doorlopend: Leeuwarden
DNALWD2018, DNA Liwwadden Tour
LÂN FAN TAAL

MAART

01/03 t/m 04/03: Leeuwarden
Yiddish Waves Festival

02/03 t/m 26/04: heel Fryslân *
Karawane
LÂN FAN TAAL

16/03 en 17/03: Burgwerd
Sjen yn it Tsjuster

22/03 t/m 30/3: Fryslân en Groningen *
Noord Nederlands Orkest -  
Fryske Matthäus Passion
LÂN FAN TAAL

26/03 t/m 28/10: Leeuwarden
Liwwadders!
LÂN FAN TAAL

30/03 t/m 28/10: Leeuwarden
Taletún & Talenpaviljoen 
LÂN FAN TAAL

30/03: Franeker
Poetic Potatoes Boekpresentatie
POTATOES GO WILD

31/03 t/m 30/09: Leeuwarden
AkzoNobel Honeysuckle Blue(s) Garden
FARM OF THE WORLD

Dit is een beknopt overzicht van het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân  
Culturele Hoofdstad van Europa is. Het programma is in beweging.  

Bij voorstellingen met een sterretje * hebben we alleen het tijdvak aangegeven.  
Kijk voor de exacte data en de meest actuele en uitgebreide kalender op 2018.nl

Jaarkalender 2018

KALENDER
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APRIL

20/04 t/m 20/05: Leeuwarden *
Wereldburgers van de Voorstreek

in april: Arum *
Bakzeuntjes
UNDER DE TOER

04/04 t/m 25/11: Leeuwarden
Places of Hope

05/04, 03/05, 05/07, 05/09,  
04/10: Húns
Farm to Table
FARM OF THE WORLD 

07/04 t/m 28/04: Wiuwert *
Anna Maria
UNDER DE TOER

12/04, 10/05, 12/07, 13/09,  
11/10: Húns
Care
FARM OF THE WORLD

13/04: Leeuwarden
Première projectie 2 Oldehove
LÂN FAN TAAL

13/04 en 14/04: Burgwerd
Sjen yn it Tsjuster

13/04 t/m 15/04: Leeuwarden
Minifestival 2
LÂN FAN TAAL

13/04 t/m 21/10: Langezwaag *
Haren in de wind
UNDER DE TOER

19/04 t/m 20/05: Sexbierum *
Orkater - Lost in the Greenhouse

19/04, 17/05, 19/07, 20/09, 18/10: Húns
Natural Colours
FARM OF THE WORLD

20/04 t/m 20/09: Het Bildt *
Gewassenveld
POTATOES GO WILD

22/04 t/m 08/07: Drachten
Kind van Mondriaan: Siep van de Berg
DADA IN DR8888

22/04: Leeuwarden
mugmetdegoudentand
STRANGERS ON STAGE

23/04 t/m 26/04: Leeuwarden
Congres meertaligheid
LÂN FAN TAAL

26/04, 24/05, 28/06, 26/07, 
27/09, 25/10: Húns
Food for Thought
FARM OF THE WORLD

28/04 t/m 28/10: Leeuwarden
Escher op reis

28-04 doorlopend: Leeuwarden *
Water Parade
WATERCONNECTING 2018

29/04 t/m 06/05: Leeuwarden
Week van ons Water
WATERCONNECTING 2018

30/04 t/m 30/09: Ameland
Het Wad roept
SENSE OF PLACE

30/04 t/m 30/09: Schiermonnikoog 
Natuurmonumenten
SENSE OF PLACE

30/04 t/m 30/09: Vlieland 
Zee van terrassen
SENSE OF PLACE

MEI

vanaf mei tot augustus: heel Nederland *
Ontwakend landschap
KENING FAN ‘E GREIDE 

vanaf mei doorlopend: heel Fryslân *
Never Ending Orchestra

vanaf mei: heel Fryslân
Beleefroutes
WATERCONNECTING 2018

in mei: Berlikum
De klokken fan Berltsum
UNDER DE TOER

mei en juni: Hindeloopen
Het Fluitschip
UNDER DE TOER

01/05 doorlopend: Holwerd
Dijk van een Wijf
SENSE OF PLACE

01/05 t/m 31/09: Marrum *
Dobbepaarden
SENSE OF PLACE

01/05 t/m 31/09: bij Wierum
Camera Batavia 
SENSE OF PLACE

01/05 t/m 31/09: Holwerd
Wachten op Hoog Water
SENSE OF PLACE

04/05: Leeuwarden
Herdenking
I.S.M. YIDDISH WAVES

04/05 en 05/05: Drachten
Taalkaravaan
LÂN FAN TAAL 

vanaf 05/05: heel Fryslân
Iepen UP

05/05: Leeuwarden
Befrijdingsfestival
I.S.M. IEPEN UP & YIDDISH WAVES

05/05 t/m 01/07: Groningen
Waste-NO Waste
FARM OF THE WORLD

09/05 t/m 11/05: Sneek
At the Watergate

09/05 t/m 11/05: Leeuwarden
Una McKevitt
STRANGERS ON STAGE

15/05 t/m 30/09: Sloten
The Colorfield Performance

16/05 t/m 18/05: Leeuwarden
Manual Cinema
STRANGERS ON STAGE

18/05 doorlopend: in de Friese elf steden
11Fountains

18/05 t/m 27/05: Wetsens
Sint Vitus Passie
UNDER DE TOER

23/05: Leeuwarden
Liet XXL
I.S.M. LÂN FAN TAAL

25/05 en 26/05: Leeuwarden
Circus Adje & Fries Straatfestival
ADJE LAMBERTSZ

25/05 t/m 27/05: Ameland
Vertelfestival Expeditie Ameland
LÂN FAN TAAL

25/05 t/m 27/05: Sandfirden
De 7 fan Sânfurd
UNDER DE TOER

25/05 t/m 27/05 en 05/10 t/m 20/10:  
Ryptsjerk *
Yn it Skaad fan ‘e Toer
UNDER DE TOER

25/05: op verschillende locaties
Cultuurroute
SENSE OF PLACE

KALENDER
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26/05 t/m 04/11: Groningen
100 jaar De Ploeg

JUNI

in juni en juli: heel Nederland *
Koning van het Grasland
KENING FAN ‘E GREIDE 

in juni: Katlijk
De klok en het meisje
UNDER DE TOER

01/06 t/m 10/06: Oranjewoud
Taalkaravaan
LÂN FAN TAAL 

01/06 t/m 15/07: Leeuwarden en Valletta
Subterranean Matter
VALLETTA2018

01/06 t/m 10/06: Oranjewoud
Oranjewoud Festival

01/06 en 02/06: Workum
Een Jammerlijck Klaachlied
UNDER DE TOER 

01/06 t/m 30-09: Lemmer *
Wat zag de Lemster Toer?
UNDER DE TOER

02/06 t/m 01/07: Smalle Ee
Finestra Aperta

02/06 t/m 30/06/19: Leeuwarden
Migrating Ceramics

04/06 doorlopend: Terschelling
Mondriaankwelder
SENSE OF PLACE

07/06 t/m 17/06: Goutum *
Het heilige hert van Cambuur
UNDER DE TOER

12/06: Leeuwarden
Wunderbaum
STRANGERS ON STAGE

15/06 t/m 24/06: Terschelling
Oerol

15/06 t/m 24/06: Oerol/Terschelling *
Wereldburgers van de Voorstreek

15/06 t/m 24/06: Terschelling
Taalkaravaan
LÂN FAN TAAL 

16/06, 13/10: Húns
Open Dag Markt
FARM OF THE WORLD

18/06 t/m 24-06: Paesens-Moddergat
Drie Streken
SENSE OF PLACE

20/06 doorlopend: Drachten
Poëzie Wandeltocht
DADA IN DR8888

20/06 t/m 22/06: Leeuwarden
Helden met humor:  
European Comedy Festival 
STRANGERS ON STAGE

21/06 t/m 15/07: Het Bildt
Fruchtbere Grônd
POTATOES GO WILD

21/06 en 22/06: Het Bildt
Symposium: Een toekomst voor  
voedselproductie in de regio?
POTATOES GO WILD

22/06 en 23/06: Leeuwarden
Aurélien Bory
STRANGERS ON STAGE

23/06: Het Bildt
Ete bij de boer XL
POTATOES GO WILD

23/06: Jistrum
It paad fan de Wûnderdokter
UNDER DE TOER

23/06: Leeuwarden
Landelijke Poetry Circles 
LÂN FAN TAAL

29/06 t/m 08/07: Reduzum *
Oeds fan fierwei
UNDER DE TOER

29/06 t/m 01/07: Het Bildt
Altyd Seumer
POTATOES GO WILD

29/06 t/m 01/07: Leeuwarden
City Proms

JULI

in juli: heel Fryslân
Dutch Solar Challenge
FOSSYLFRIJ FRYSLÂN

01/07 t/m 16/09: Frederiksoord e.o.
Into Nature: Out of Darkness
KOLONIËN VAN WELDADIGHEID

01/07 t/m 14/07: heel Fryslân
Elfwegentocht
FOSSYLFRIJ FRYSLÂN

08/07: Leeuwarden
8ste dag

10/07 t/m 19/07: Leeuwarden
Conference of the Birds
KENING FAN ‘E GREIDE

14/07: heel Fryslân
Futuristische Parade (Elfwegentocht)
FOSSYLFRIJ FRYSLÂN

19/07 t/m 22/07: Leeuwarden
Welcome to The Village

22/07 t/m 30/09: Drachten
Beyond Dada en De Stijl Part 2
DADA IN DR8888

23/07 t/m 06/08: Tytsjerk *
Fertellendeweis
UNDER DE TOER

24/07 t/m 13/08: Spanga *
Opera Spanga

27/07: Leeuwarden
Première projectie 3 Oldehove
LÂN FAN TAAL

28/07 t/m 18/08: heel Fryslân *
Skûtsjesilen (SKS EN IFKS) /  
Keatswike / WK Fries Dammen
1ST TAFISA EUROPEAN SPORTS  
FOR ALL GAMES

AUGUSTUS

in augustus: Olde- en Nijerbekoop
De verdwenen peerden
UNDER DE TOER

03/08 t/m 05/08: Harlingen
The Sea! The Sea!

03/08 t/m 06/08: Harlingen
The Tall Ships Races Harlingen

03/08 t/m 06/08: Harlingen
Taalkaravaan
LÂN FAN TAAL 

04/08 t/m 06/10: Huizum *
Slauerhoff In Memoriam Patris
UNDER DE TOER

13/08 t/m 31/08: Hoorn, Terschelling *
Een nacht in de Sint Janskerk
UNDER DE TOER

15/08 t/m 14/10: Rijs
Lûd

17/08 t/m 19/08: Leeuwarden
De Reuzen van Royal de Luxe
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20/08 t/m 31/08: Blije
Terp fan de Takomst
SENSE OF PLACE

31/08 en 01/09: van Raerd naar  
Oosterbierum
Slachtemarathon

SEPTEMBER

in september: Schettens *
Skeltemania
UNDER DE TOER

in september: Harlingen *
Op de Terp Almenum
UNDER DE TOER

05/09 t/m 09/09: Leeuwarden
Slava’s Snowshow
STRANGERS ON STAGE

08/09 t/m 7/10: Leeuwarden *
De Stormruiter

06/09 t/m 09/09: Dokkum
Taalkaravaan
LÂN FAN TAAL 

06/09 t/m 09/09: Beetsterzwaag
De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

07/09 en 08/09: Burgwerd
Sjen yn it Tsjuster

13/09 t/m 23/09: Frederiksoord
Kameroperahuis - Welstaat
KOLONIËN DER WELDADIGHEID

19/09 t/m 23/09: Haskerdijken
Dodo fan Haska
UNDER DE TOER

20/09 t/m 27/09: Leeuwarden
European Water Tech Week
WATERCONNECTING 2018
 
22/09: Wommels
De profylfoto fan Klaas
UNDER DE TOER

29/09: Leeuwarden
Een feest voor doven
I.S.M. LÂN FAN TAAL

29/09: Leeuwarden
Rose Stories en Het Nationale Theater
STRANGERS ON STAGE 

30/09: van Hijum naar Leeuwarden
Lûd fan de Middelsee 
UNDER DE TOER

OKTOBER

najaar: Leeuwarden
WAD

in oktober: Kortezwaag *
De klok moat werom!
UNDER DE TOER

04/10 t/m 07/10: Leeuwarden
De Friese Dansdagen
I.S.M. STRANGERS ON STAGE

05/10: Leeuwarden
Nederlands Dans Theater
DE FRIESE DANSDAGEN

05/10: Leeuwarden
Première projectie 4 Oldehove
LÂN FAN TAAL

05/10 t/m 07/10: Leeuwarden
Minifestival 3
LÂN FAN TAAL 

05/10 t/m 20/10: Ryptsjerk *
Yn it Skaad fan ‘e Toer
UNDER DE TOER

05/10 en 06/10: Ter Idzard
De tael van et hatte
UNDER DE TOER

05/10 en 06/10: Nijlân
Merakels fan Nijlân
UNDER DE TOER

06/10: Leeuwarden
Les ballets C de la B
DE FRIESE DANSDAGEN

06/10: Drachten
Dada Fashion Bal / DADA Poetryslam
DADA IN DR8888

08/10: Leeuwarden
Dance Battle XL
DE FRIESE DANSDAGEN

12/10 t/m 14/10: Drachten
Drachten in Stijl XL
DADA IN DR8888

12/10 t/m 16/12: heel Fryslân *
Dorp Europa - Tryater

13/10: Húns
Open Dag Markt
FARM OF THE WORLD

14/10 t/m 13/01/19: Drachten
Fries Expressionisme: Not Afraid  
of the New
DADA IN DR8888

15/10 t/m 05/01/19: Leeuwarden
Kûnstsinnige Eerappels
POTATOES GO WILD

19/10 en 20/10: Leeuwarden
KIRANA
STRANGERS ON STAGE

19/10 t/m 10/11: Boksum *
De Slach by Boxum
UNDER DE TOER

26/10: Leeuwarden
Koninklijk Concertgebouw Orkest
NEVER ENDING ORCHESTRA

26/10 en 27/10: Sneek
KIRANA
STRANGERS ON STAGE

NOVEMBER

in november: Drachten *
Luzinterruptus
DADA IN DR8888

05/11 t/m 09/11: Leeuwarden
New Generation
NOORDELIJK FILM FESTIVAL

07/11 t/m 11/11: Leeuwarden
Noordelijk Film Festival

07/11 t/m 11/11: Leeuwarden
Look&Me & Sailing on the Grass
TIJDENS NOORDELIJK FILM FESTIVAL

09/11 t/m 18/11: Minnertsgea
De Bestimming
UNDER DE TOER

11/11: Wergea
Tusken Twa Tuorren
UNDER DE TOER

22/11 t/m 24/11: Leeuwarden
Explore the North

november: heel Fryslân
ReOpening
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ACTUELE INFO OP 2018.NL

Dit magazine omschrijft het 
hoofdprogramma van Leeuwarden-
Fryslân 2018 op verhalende wijze. 
Actuele en gedetailleerde informatie 
vind je op onze website, 2018.nl.  
Daar vind je de kalender, 
programma-informatie, 
kaartverkoop, arrangementen, 
praktische zaken en veel meer.

INFORMATIECENTRUM
 
Wil je liever iemand spreken met een 
kopje koffie erbij? Dat kan natuurlijk. 
Bezoek dan het 
2018-Informatiecentrum, 
Blokhuisplein 40, Leeuwarden 
Tel.: + 31 (0)58 751 2018 
info@2018.nl

Specifieke vragen over  
kaartverkoop kun je mailen  
naar tickets@friesland.nl

 
 

LAATSTE NIEUWS
 
Blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws over programma en 
praktische zaken: Schrijf je in voor 
de nieuwsbrief via 2018.nl/seeyou 
en volg ons op Facebook, Twitter, 
Instagram en Youtube.
Deel jouw mooiste momenten online 
met de hashtag #LF2018.

Tige tank! Team LF2018 bedankt alle inwoners van Fryslân 
producenten, financiers en andere betrokkenen voor het 

samen realiseren van Leeuwarden-Fryslân 2018.

APP
 
De officiële LF2018-app is je 
ideale gids in Leeuwarden en 
Fryslân. Hierin vind je alle actuele 
programmainformatie op locatie, 
kun je een persoonlijk programma 
samenstellen en krijg je tips over 
het verblijf in je directe omgeving. 
Vanaf 1 januari 2018 is de LF2018 
app voor iPhone en Android gratis 
te downloaden in de Apple App en 
Google Play Stores. Zoek op LF2018. 
 

MEEDOEN
 
Sûnder dy kinne wy net begjinne, 
want Leeuwarden-Fryslân 2018 doen 
we samen. Je kunt op verschillende 
manieren aansluiten, als lid van 
Club2018, Frijstiper of ambassadeur. 
Kijk op 2018.nl hoe jij kunt meedoen, 
oant gau! 

COLOFON 
 
Verschijningsdatum: 3 oktober 2017
Oplage: 80.000 stuks

Teksten: Marijke Roskam,  
Nynke Sietsma en Walter Monster
Vormgeving: Barbara Jonkers
Cover: Kessels Kramer
Druk: Grafische Groep Van der Eems

Onder voorbehoud van wijzigingen en 
drukfouten. Aan de inhoud van deze 
publicatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Stichting Leeuwarden-Fryslân 
2018 heeft getracht de belangen van 
alle rechthebbenden zo goed mogelijk te 
behartigen. Mochten wij toch bepaalde 
rechten of belangen over het hoofd hebben 
gezien dan kunt u ons daarover informeren 
(info@2018.nl). De in deze publicatie 
opgenomen feitelijke informatie in teksten, 
uitspraken en/of beelden zijn naar de stand 
van 1 september 2017 zoals verkregen van 
de uitvoerende organisaties en ook de 
verantwoordelijkheid van deze organisaties. 
De meest actuele informatie omtrent de 
programmering is te vinden op 2018.nl.

Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
Tel.: + 31 (0)58 751 2018
info@2018.nl
www.2018.nl

2018.nl



PARTNERS, SPONSORS EN FONDSEN

HOOFDSPONSORS 

FONDSEN 

BUSINESS PARTNERS 

INITIATORS 

LEVERANCIERS

CO-SPONSORS

Blockbusterfonds / BNG Cultuurfonds / Bouwcultuurfonds Friesland / BPD Cultuurfonds / Diorapthe / Erasmus+ / European Cultural Foundation / 
Fonds Podiumkunsten / Fonds21 / Iepen Mienskipsfûns / Janivo stichting / Leader / Meindersma Sybenga stichting / Mondriaanfonds / Old Burger 

Weeshuis / Provinciale afdeling Prins Bernhard Cultuurfonds / PW Janssen’s Friesche stichting / Ritske Boelema Gasthuis / Stichting Anthony Gasthuis / 
Stimuleringsfonds voor de media / Turing Foundation / Van der Meer Boerema stichting / VSB Fonds / Waddenfonds

Daarnaast zijn er vele andere landelijke, provinciale en regionale fondsen die de projecten mede mogelijk maken. Dit zijn, op dit moment, onder andere:

Dit is een momentopname (zomer 2017). Fondswerving loopt door tot in 2018. 



ARRIVA.NL/LF2018ARRIVA.NL/LF2018

For Dutch or 
English text:

Arriva ferbynt
Hûs en wurk
Stasjon en teater    
Stêd en museum

Arriva ferbynt minsken
Beppe en beppesizzer
Freon en freondinne
Jong en âld

Arriva ferbynt it noarden
Fan Ljouwert oant Grins
Mei Geldermalsen en Maastricht  
Mei hiel Nederlân            

Arriva ferbynt Nederlân
Mei Europa, fan Berlyn oant Madrid
En wer werom mei Fryslân
Mei Ljouwert, mei kultuer

Arriva ferbynt LF2018



SAMEN INVESTEREN 
OM TE INITIEREN

Het LOF is een hoofdsponsor van LF2018.  
Hiermee onderstrepen wij het belang van 
LF2018 voor ondernemend Leeuwarden. 
Want naast de economische impuls biedt 
het programma alle Leeuwarder onder- 
nemers volop kansen hierop in te spelen. 
Natuurlijk ondersteund door het LOF. 

Ook gaan we kijken hoe we het succes van 
2018 een vervolg kunnen geven. De zoge-
naamde Economische Legacy. Dat doen  
we niet alleen. Dat doen we samen met be-
drijfsleven, overheid en bewoners. 

Want alleen samen kunnen wij er voor  
zorgen dat Leeuwarden de stad is en  
(vooral) blijft waar mensen graag wonen,  
werken en leven. En dat Leeuwarden tot  
in lengte van jaren aantrekkelijk blijft  
voor bewoners, bezoekers en alle andere  
ondernemers.  

Vandaar ons motto SAMEN INVESTEREN 
OM TE INITIEREN. Vandaag in het kader  
van LF2018. En in de toekomst voor onze 
prachtige stad en gemeente! 




