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MUSEA ZETTEN
DE DEUREN OPEN

ARCADIA
KOMT ERAAN

Een greep uit het theater
van dit najaar

Komt dat zien,
komt dat zien

Een blik op
het programma

En nog veel meer kunst en cultuur in ús provinsje...

friesland.nl/cultuur

KUNSTZIN
We hebben er allemaal wel eens
last van. We willen eruit.
Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst.
En dat kan gelukkig!
Ook in het najaar.
In dit magazine delen we een greep uit al het moois
dat Friesland te bieden heeft, zodat jij alvast de
mooiste belevingen in je agenda kunt zetten. Want
Arcadia komt eraan, er is kunst in de openbare ruimte,
en geschiedenis te beleven in de steden. Er zijn routes
te bewandelen en herinneringen te maken.

YNHÂLD
3/

6/

8/

FRIESE MUSEA
Duik eens een museum in dit najaar, er is
genoeg moois te zien in de grote en kleine
zalen verspreid over de hele provincie.
11FOUNTAINS
Bezoek de grootste beeldentuin van Europa.
Net stinne, mar rinne, ontdek onze steden door
de wandelroute te lopen en maak kennis met de
nieuwste stadsgezichten.
THEATERS
Laat je dit najaar vermaken door
podiumbeesten, woordkunstenaars, lachbuiverwekkers en muzikanten. Een greep uit de
programmering van Friese theaters.

10/ FESTIVALMAAND
De donkere avonden houden ons niet tegen,
november is dé festivalmaand in Friesland.
Denk ook eens aan een nachtje út fan hûs.
Wij weten waar je moet zijn.

Op www.friesland.nl/cultuur delen we nog meer
kunst en cultuur. Deze website wordt constant
vernieuwd, zodat je altijd op de hoogte bent van het
laatste nieuws.

12/	CULTUURAGENDA

Dus ga eropuit.
Zie. Hoor. Voel. Kunst!

14/	ODE AAN HET LANDSCHAP

#cultuurinfriesland

De centerfold van dit magazine is natuurlijk
de cultuuragenda; in al haar glorie
paginabreed te zien.

Nergens anders vind je zoveel verschillende
landschappen per vierkante kilometer als in
Friesland. Ontdek het zelf.

16/	NOCH MEAR MOAIS
Hier vind je misschien niet de grote blockbusters,
maar de kleine parels die zich in je hart nestelen
of juist aan het denken doen zetten.

18/	KLEINE BEZOEKERS, GROOT PLEZIER
Cultuur is voor alle leeftijden, dus ga erop uit
met een kleintje in je kielzog.

COLOFON
Dit kunst&cultuur magazine is ontwikkeld door Visit Friesland.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Samenstelling: Visit Friesland en culturele partners genoemd in deze
uitgave. Redactie: Visit Friesland. Vormgeving: Frans van Dam (bliidd.nl).
Coverfoto: Wachten op hoog water van Jan Ketelaar(foto: André van
der Meulen).
Op het moment van maken van deze uitgave, was er sprake
van geringe maatregelen in de publieke sector. De ontwikkelingen
zijn natuurlijk niet te voorspellen, dus kijk voorafgaand aan
het evenement altijd even op de betreffende website
voor meer informatie.
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19/ VOORUITBLIK
We durven te dromen en vooruit
te kijken, naar de horizon en verder.
We zetten koers naar 2022.

20/ ARCADIA
100 dagen lang is Friesland een
openluchtpodium voor (inter)nationale
kunstmakers. Een interview met kwartiermaker
Sjoerd Bootsma en een blik op de
programmering voor 2022.

de paden op

de musea in
Nog zoveel te zien!

Friesland ademt cultuur. We waren niet voor niets Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Met onze eigen taal,
vele musea en bijzondere tradities zoals de Elfstedentocht mogen we wel zeggen dat Friesland top of mind
bestemming is als je van kunst en cultuur houdt. Daag je culturele ik uit en vind een musea
die in jouw culturele straatje past.

ICONS
Icoon worden:

FRIES MUSEUM
Tot en met 9 januari 2022

vallen en opstaan

Icons: topstukken uit de National Portrait
Gallery toont schilderijen, foto’s, beelden,
prenten en tekeningen van buitengewone
kunstenaars wereldwijd. Van Peter Paul Rubens
en Anthony van Dyck tot Andy Warhol en
Marlene Dumas.
Onder de geportretteerden zijn wereldberoemde
iconen zoals Queen Elizabeth I en William
Shakespeare, Audrey Hepburn, David Beckham
en Ed Sheeran. Aan de hand van meer dan 100
meesterwerken onderzoekt Icons het complexe
en fascinerende genre van de portretkunst.
Dankzij een grote renovatie van het Engelse
museum is de topcollectie voor één keer in
Nederland te zien.Deze tentoonstelling wordt
georganiseerd door de National Portrait Gallery
in Londen en het Fries Museum.
friesmuseum.nl

MUSEUMJEUGDUNIVERSITEIT
NAJAAR 2021

QUEEN ELIZABETH I

Wat zijn iconen eigenlijk? Kent Friesland
ook iconen? Hoe word je een icoon, wat
doe je dan? En hoe zou het zijn als je zelf
een icoon bent? Al deze vragen komen
aan bod in deze collegereeks. Reis mee
door de geschiedenis en ontdek meer
over de bewogen levens van vier mensen
die allen opvielen om hun eigen redenen.

Data:	9 en 13 oktober 2021
14 en 28 november 2021
Locatie: Verschilt per college
Prijs:
20 euro voor de collegereeks

ED SHEERAN

Meer informatie op friesmuseum.nl.
AUDREY HEPBURN

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

kunst&cultuur magazine | najaar 2021
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Nog zoveel te zien!

de paden op

de musea in
KOREA
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF
16 oktober 2021 tot en met 21 augustus 2022

DRAGERS
FRIES SCHEEPVAART MUSEUM
9 oktober 2021 tot en met 16 januari 2022

Tegenwoordig kennen we het land van merken als Samsung
en Kia, kimchi en de Oscarwinnende film Parasite. Voor
veel jongeren is Korea onlosmakelijk verbonden met K-Pop
en zijn bands als BTS ongekend populair. Voor westerlingen
was het land lang gesloten en bleef de rijke cultuur
onbekend. Keramiekmuseum Princessehof werpt licht op
voorgeschiedenis van de Koreaanse cultuur, waarin keramiek
altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Hiermee kruipen
we onder de oppervlakte van het clichébeeld. Thema’s als
eetcultuur, schoonheidsidealen en rituelen worden belicht
aan de hand van topstukken uit het National Museum of
Korea in Seoul, die voor het eerst in Nederland te zien zijn.
princessehof.nl

In de tentoonstelling Werkpaarden onderzoekt de bekende Nederlandse
fotograaf Charlotte Dumas het verband tussen haar eigen werk en
dat van 19de-eeuwse kunstenaars als George Hendrik Breitner, Anton
Mauve en Eugène Delacroix bekend om hun portretten van paarden.
De foto’s en films van Dumas laten zien hoe werkpaarden in
Scandinavië weer op een duurzame manier worden ingezet in bosbouw.
De historische werken tonen hoe werkpaarden in de 19de eeuw dagelijks
ingezet werden voor transport, in de landbouw en scheepvaart.
friesscheepvaartmuseum.nl

DE GROTE BARENTSZ
MUSEUM ’T BEHOUDEN HUYS
Doorlopend
Er is een grote zee genoemd naar een Terschellinger: de
Barentszzee. Om in China en Indië te komen en tegelijk de
lastige Portugezen en Spanjaarden te ontwijken, zoeken de
Nederlanders aan het eind van de zestiende eeuw een weg
over de Noordpool. Bij de derde poging raakt het schip met
Willem Barentsz en 16 andere mannen in 1596 vast in het
ijs bij Nova Zembla. Om de koude en de hongerige ijsberen
buiten te houden, bouwen ze een onderkomen: ’t Behouden
Huys. Het is niet eenvoudig om de lange, donkere
poolwinter te overleven én in twee sloepen huiswaarts te
keren. Willem Barentsz en vier anderen overleven dit niet.
Maar je zult zien dat Barentsz en zijn reis niet vergeten zijn!
Een replica van de hut vind je buiten achter het
gelijknamige museum op Terschelling.
behouden-huys.nl
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ARRANGED REALISM
MUSEUM BELVÉDÈRE
Tot en met 23 januari 2022
Met deze expositie beweegt Museum
Belvédère zich op een volkomen nieuw terrein:
die van de games, virtual reality en 3D-prints
uit die virtual reality. Arranged Realism is de
eerste expositie in Nederland waar vormen
en kunstwerken op een scherm gecreëerd
met nieuwe technieken naar de werkelijkheid
gehaald zijn. Tevens laat de expositie zien
hoe kunstenaars binnen virtuele werelden in
games, kunst scheppen. De tentoonstelling
wordt gemaakt in nauwe samenwerking met
Merijn de Boer van Indietopia, uit Groningen.
museumbelvedere.nl

HOGE LUCHTEN:

Passe-partout

SCHATTEN UIT HET RIJKS
HANNEMAHUIS HARLINGEN
Tot en met 14 november 2021
De derde rondreizende tentoonstelling uit de serie Schatten uit het Rijks heet
‘Hoge Luchten’. Net als de eerste twee tentoonstellingen ‘Lage Landen’ en ‘Koele
Wateren’ is deze tentoonstelling gebaseerd op één van de vier elementen, namelijk
lucht. Maar liefst 39 oogstrelende schilderijen uit de 17de tot 19de eeuw, normaal
verborgen in de depots van het Rijksmuseum, worden nu tentoongesteld.
Uiteraard zijn in de tentoonstelling prachtige vergezichten met indrukwekkende
wolkenluchten te zien, zoals van de 17de-eeuwse schilders Albert Cuyp en
Jan van Goyen, maar ook van de belangrijke meester uit de Romantiek,
Cornelis Springer. De Haagse School wordt door verschillende werken
van Jacob Maris vertegenwoordigd.
hannemahuis.nl

EVENGOEDE VRIENDEN
MUSEUM DR8888
Tot en met 9 januari 2022

THIJS RINSEMA, COLLAGE

In deze tentoonstelling staan de samenwerkingen
en vriendschappen in de kunstwereld centraal.
Hoe beïnvloeden kunstenaars elkaar en in hoeverre
wijkt dit af van hun individuele kunstuitingen?
Sommige vriendschappen eindigen in ruzies, maar
ook dat gegeven kan mooie resultaten opleveren.
In de tentoonstelling besteden we aandacht
aan vriendschappen binnen De Ploeg, aan Theo
van Doesburg en de gebroeders Rinsema, aan
kunstenaarscollectief Nachtboot én aan hedendaagse
kunst van het Frank Mohr-instituut.
museumdr8888.nl

wATERWERELD
JOPIE HUISMANMUSEUM

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

In een provincie met ruim 70 musea, is er voor
jong en oud altijd wat te ontdekken. Met het
Passe-Partout Friese Musea maak je voordelig
kennis met een rijk aanbod aan exposities en
kolleksjes in Friesland en op de Waddeneilanden.
Een leuke activiteit tijdens een dagtrip, weekend
weg of vakantie.
Voor €15 per persoon*
krijg je toegang tot
drie musea in Friesland.
Het Passe-Partout
Friese Musea is drie
maanden geldig.
Bespaar tot maximaal €7,50 euro en bezoek
binnen drie maanden drie verschillende musea.
Voor kinderen tot drie jaar is de entree
in de meeste musea gratis.

Kijk voor de
deelnemende
musea op:
friesland.nl/
passepartout

NAAST DE ENTREE BIJ DE DEELNEMENDE MUSEA,
BIEDT HET PASSE-PARTOUT FRIESE MUSEA OOK
VOORDEEL OP:

Tot en met 9 januari 2022
Het Friese water. Iedereen heeft er wel
een gevoel bij. Bij het water verandert
je perspectief, kom je in andere sferen.
Jopie kende dat gevoel als geen ander.
Hij kon uren zwerven door de Holle Mar,
voor hem de hemel op aarde. ‘Een straal
van zes kilometer, groter is mijn wereld
eigenlijk nooit geweest, hierbuiten zal
ik nooit schilderen.’ Speciaal voor de
tentoonstelling WaterWereld is een
selectie gemaakt van zijn mooiste
waterlandschappen.

Friese Musea

€ 2,50 korting op entree Fries Museum
€ 2,50 korting op entree Keramiekmuseum
Princessehof

Het Friese water heeft ook vele andere
kunstenaars geïnspireerd. Werken van
onder meer Gerrit Benner, Abe Gerlsma,
Evert de Graaf, Reinder Homan,
Christiaan Kuitwaard, Sjoerd de Vries
en Ids Wiersma zijn ook te zien in deze
bijzondere expositie.
jopiehuismanmuseum.nl

Boek voor deze musea online het ticket met
actiekorting en toon je Passe-Partout Friese Musea
bij de toegangscontrole.

HET PASSE-PARTOUT FRIESE MUSEA
IS EEN INITIATIEF VAN:

kunst&cultuur magazine | najaar 2021

5

Net stinne
mar rinne
of fietse, of ride
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DE OORTWOLK FRANEKER

DE WALVIS HARLINGEN

Bezoek de grootste beeldentuin van Europa
11 steden
11 verhalen
11 kunstenaars
11 fonteinen
11 stadswandelingen

De fonteinen gaan 1 november in
winterslaap, maar dat betekent niet dat
de steden slapen. Leer de elf steden op
een nieuwe manier kennen met onze korte
wandelroutes. Gun jezelf genoeg tijd om
onderweg binnen te wippen in de musea,
boetiekjes en tuinen die je tegenkomt. Zo leer
je de stad op een heel nieuwe manier kennen.
Ineens valt het kunstzinnige theehuisje in
Dokkum op, of wordt je aandacht getrokken
door een mythisch figuur op een muurtje in
Hindeloopen... De 11fountains-routes zijn zo
stuk voor stuk ook in het najaar een mooie
manier om de stad te ontdekken.

De wandelroutes zijn een nieuwe toevoeging
aan het 11fountains-project en zorgen
ervoor dat, zelfs de kenners, een nieuw
stukje Friesland te ontdekken hebben. Je kan
meerdere steden op een dag bezoeken,
aan de hand van de thema’s Kunst & Kerken,
Zee & Handel, Natuur & Klimaat en
Droom & Durf. In iedere stad wordt op
deze manier het verhaal van de fontein
verteld, terwijl het je ook nieuwe stukjes
stad laat zien.
friesland.nl/11fwandelroutes
11fountains.nl

Stadsgezichten, een stad vol verhalen
Wat is het gezicht van een stad?
Is het de skyline die je ziet als je
aan komt rijden of een persoon
die de stad op zijn duimpje kent?
Wij denken een beetje van beide.
Daarom gingen dit jaar op pad om
voor Dokkum, IJlst en Franeker een
gezicht te vinden. Josse, Marije
en Harmen vertellen op hun eigen
manier wat hun favoriete plekje
is en nemen je in vogelvlucht mee
door de stad. Dat leverde alvast
drie video`s op en de komende
twee jaar maken we kennis met
de andere stadsgezichten van de
elf steden. Je vindt ze op
11fountains.nl/stadsgezichten.

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

Stadsgezicht Josse
laat je de sterren van
Franeker zien.

Stadsgezicht Marije
laat je Dokkum en de
bijzondere ijsfontein zien.

Stadsgezicht Harmen
roept graag van de daken
hoe leuk IJlst is.

kunst&cultuur magazine | najaar 2021
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ovatie

de Harmonie
harmonie.nl

THE SOUND OF MUSIC
8 tot en met 12 december 2021

Een van de meest geliefde
musicals aller tijden komt
terug naar De Harmonie. Een
klassieker om naar uit te kijken:
The Sound of Music. Beleef het
hartverwarmende verhaal van
Maria en de familie Von Trapp,
een romantisch verhaal over de
kracht van liefde in een angstige
oorlogstijd. Het verlangen naar
een mooie toekomst is sterker
dan ooit. We snakken naar een
positieve boodschap. Aan liefde
en aan hoop op betere tijden. En
dat is precies waar The Sound of
Music over gaat.

DEWOLFF + SUPPORT
4 december 2021 | 19.30 uur

DeWolff: een jong en
vuurspuwend Hammondaangedreven powertrio uit
Nederland speelt als Deep Purple
Mark II en doet Roger Glover
denken dat zijn band zonder hem
op het podium stond te blazen.
Seasick Steve waande zich terug
in 1972 en hoorde The Allman
Brothers spelen, maar wat
beiden daadwerkelijk hoorden
was natuurlijk DeWolff.

DE ALEX KLAASEN REVUE –
SNOWPONIES
2 december 2021 | 19.00 en 21.00 uur
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De Alex Klaasen Revue komt
met een kerstshow als hét

SCH
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DE ALEX KLAASEN REVUE
IN DE HARMONIE

Staande

medicijn om de donkere dagen
voor kerst door te komen.
Hilarische sketches met muzikale
hoogtepunten, alles in kerstsfeer.
Zo lijkt drie koningen verdacht
veel op de Toppers en zien we
een vloggende kerstengel.

Drachten

de Lawei
lawei.nl

TROJAN WARS IN DE LAWEI

WÛNDERLÂN
23 december 2021 tot en met
5 januari 2022 | 14.00 en 19.00 uur

Wûnderlân is een
hartverwarmende, fantasierijke,
spannende, grappige en
ontroerende voorstelling die
zelfs het ijzigste hart zal laten
smelten.Bekende karakters uit
Wonderland van Lewis Carroll
zoals Ellis die Rups, Lapjeskat,
Hoedenmaker, Hartenkoningin,
Witte Ridder en nog vele
anderen ontmoet.

PLANT – NYNKE LAVERMAN
16 oktober 2021 | 20.15 uur

Een indringende muzikale
trip met filmische werelden.
Zangeres Nynke Laverman
kruipt in het fluisterregister
van haar stem en wisselt
kwetsbare, ijle soundscapes af
met beats en gesproken woord.
De gedempte pianoklanken
en explosieve, vulkanische
drumsessies van Sytze Pruiksma
trekken je moeiteloos mee in de
filmische, surreële werelden van
videokunstenaar Douwe Dijkstra.

TROJAN WARS –
HET NATIONALE THEATER
25 en 26 oktober 2021 | 17.00 uur

Trojan Wars is een avond
bingewatchen met de vibes
en food van een festival. Een
voorstelling vol visueel spektakel,
Griekse mythologie, extase en
avontuur. Stap in deze filmische
ervaring waar de emoties als
een golf over je heen komen en
ervaar een draaiend toneelbeeld
vol verrassingen.

Heerenveen

Posthuistheater
posthuistheater.nl

THE FUTURE IS NOT WHAT IT
USED TO BE – PANAMA PICTURES
26 oktober 2021 | 19.15 en 20.15 uur

Panama Pictures gaat letterlijk
de hoogte in. Zwevende objecten
vormen een surrealistisch en
poëtisch universum. Acrobatiek
en livemuziek vervlechten zich
tot een meeslepende mix. Met
een bewegingstaal die kracht en
kwetsbaarheid uitdrukt, voel je
de impact van de bewegingen,
het risico is echt, er staat iets op
het spel.

MIJN SCHITTERENDE
SCHEIDING- INEZ TIMMER
29 oktober 2021 | 20.15 uur

Kostelijke solovoorstelling over
een ‘oudere jongere‘ vrouw die
zichzelf helemaal opnieuw moet
uitvinden en daar uiteindelijk met

hilarische horten en stoten in
slaagt. De voor velen herkenbare
situatie en de zelf-relativerende
humor van de hoofdpersoon
maken deze voorstelling tot een
heerlijke theateravond.

ECHT WIER!- JM TEATERWURK
12 en 15 januari 2022 | 20.15 uur

Een Friestalige komische schets
over dagelijkse zaken, over toen,
over nu, over straks. Jan Arendz
en Marijke Geertsma verbreken
de stilte, vertellen verhalen
en spelen komische scenes uit
het leven gegrepen. Een nieuw
oorspronkelijk Fries toneelstuk
van Bonne Stienstra, met als
speciale gast Frâns Faber,
tekenaar, illustrator en muzikant.

Sneek

Theater Sneek
theatersneek.nl

ROCKY HORROR SHOW
11 november | 20.15 uur

De meest krankzinnige rockmusical waarbij alles weer
mag! Genomineerd voor 5 Tony
Awards, is de Rocky Horror Show
wereldwijd een fenomeen en een
absolute must-see! Een avond
vol onweerstaanbare rockmuziek
waarbij stilzitten lastig is. In
deze krankzinnige cultmusical
raakt een verloofd stel verzeild
in een stormachtige avond die
ontaardt in een libidotest waarbij
seksuele escapades grenzen
doen vervagen.

FOTO: BOWIE VERSCHUUREN

ROCKY HORROR SHOW IN THEATER SNEEK

VADER EN ZOON – TRYATER
& THEATER WITTERMANS
14 december | 20.15 uur

Joop en Mads Wittermans
speelden 20 jaar geleden
Vader en zoon. In die tournee
ontstond het idee om in een verre
toekomst opnieuw een stuk te
maken op deze manier. Die tijd is
nu aangebroken! De voorstelling
is grotendeels Nederlandstalig
met zo nu en dan Fries.

Leeuwarden

Neushoorn
neushoorn.nl
MY BABY
5 november | 20.45 uur

Het Amsterdamse trio MY BABY
komt naar Neushoorn en neemt
een lading nieuwe songs mee.
Muziek waar ze in de afgelopen
twee jaar aan gewerkt hebben
en die ze nu eindelijk op het
podium ten gehore kunnen
brengen. Een psychedelische reis
door ruimte en tijd, waarbij ze
je hypnotiseren met hun
inheemse klanken.

HAEVN
3 december | 20.45 uur

HAEVN creëert een geheel
eigen universum met hun
filmische sound. Klassieke
instrumenten in combinatie
met uptempo synthpop en
dromerige vocalen zorgen voor
de sensationele combinatie die
HAEVN is. Met de eigenzinnige
Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

HAEVN IN NEUSHOORN

‘dreampop’ verovert HAEVN de
harten van muziekliefhebbers
over de hele wereld.

Nes

Theaterkerk

theaterkerknes.nl
KEYNOTES - JIMMY NELSON
23 december | 20.00 uur

Fotograaf en kunstenaar Jimmy
Nelson is bekend van zijn
bestsellers ‘Before They Pass
Away’ en ‘Homage to Humanity’.
Zijn beelden portretteren mensen
in hun trots, met respect voor
hun cultuur. Zijn lezing draait
om verbinding, acceptatie en
respect om ons te laten zien
dat we allemaal verenigd zijn in
verscheidenheid.

Sneek

Bolwerk
bolwerk.nl

RICK DE LEEUW & BAND
20 november | 21.00 uur

In de jaren ’90 was Rick de
Leeuw met zijn Tröckener
Kecks toonaangevend voor de
Nederlandstalige rockmuziek.
Samen met Thé Lau van The
Scene baande hij een weg voor
bekende bands als Van Dik
Hout en Bløf. Nu is hij terug met
‘Zonder Omweg’ en maakt hij zijn
terugkeer naar de frontlinie van
de Nederlandstalige rockmuziek.

FRESKU
11 december | 21.00 uur

Of het nou is in zijn teksten,
sketches, theatershow of in een
rap; de rapper laat graag horen
hoe hij tegenover maatschappelijke
problemen staat. Personages
Willy Keurig en Gino Pietermaai
maken in filmpjes korte metten
met de stereotypen die rond
bepaalde bevolkingsgroepen
hangen, en meer dan eens spreekt
Fresku zich uit als het over de
vluchtelingencrisis of geloof gaat.

Drachten

Iduna

iduna.nl
NEW COOL COLLECTIVE
14 november | 15:30 uur

Tijdens deze show tovert de band
Iduna om tot een speakeasy
waarbij ze een speciaal repertoire
spelen om het gevoel van de
geheime clubs aan het begin van
de vorige eeuw op te wekken.
Ontsnap aan de hectiek van nu en
waan je in een verborgen nachtclub
uit het begin van de 20ste eeuw.

SANDRA VAN NIEUWLAND
12 december | 15:30 uur

In 2012 schreef Sandra muziekgeschiedenis door, na deelname
aan The Voice of Holland, met
vijf singles in de top 10 te staan
en tegelijkertijd op nummer 1,2
en 3 in de hitlijst te prijken. Ze
doet Iduna aan met een set vol
classics en nieuwe indiepopsongs.

KNEPPELFREED IN PALEIS VAN JUSTITIE

Kneppelfreed
Pier21

pier21.nl

29 OKTOBER
TOT EN MET
EIND DECEMBER 2021
Zeventig jaar na
Kneppelfreed speelt
Pier21, in coproductie
met Stadsschouwburg
De Harmonie, de
voorstelling Kneppelfreed
in het Paleis van Justitie
in Leeuwarden.
Kneppelfreed is
een bijzondere
locatievoorstelling die
gaat over de persoonlijke
worsteling van vele
Friestaligen met hun
taal en identiteit. De
voorstelling heeft de
vorm van een rechtszaak
en start in 1951, bij de
rechtszaak die leidde tot
het Kneppelfreed incident.
Gedurende de voorstelling
reizen de acteurs door de
tijd langs andere markante
rechtszaken waarbij het
Fries een grote rol heeft
gespeeld. Een achtbaan
aan standpunten en
emoties gespeeld door
Joke Tjalsma, Ali Zijlstra,
Theun Plantinga en
Martijn de Rijke.
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November Festivalmaand
Het is misschien wat eigenzinnig, zoals wij Friezen ook wel zijn, maar in november vieren we hier nog één keer
een festival. De hele maand lang. November Festival Maand noemen we dat en je bent van harte uitgenodigd
om - op gepaste afstand - mee te genieten van deze kunst- en cultuurkakofonie in onze hoofdstad.

Het Noordelijk
Film Festival
10 TOT EN MET 14 NOVEMBER
LEEUWARDEN

Explore
the North

Kom dansen op de drempel
19 TOT EN MET 21 NOVEMBER
LEEUWARDEN
We leven in een tijd met grote
veranderingen. Dat wat aan de
horizon ligt, is niet hetzelfde als
wat achter ons ligt. We staan op een
drempel. Winters stadsfestival
Explore the North daagt je uit met
een nieuwsgierige blik naar de
toekomst te kijken.

NFF IN SLIEKER

Leeuwarden de opwindende
ontmoetingsplaats van
filmliefhebbers, filmmakers
en verhalen uit het Noorden.
Naast een fysiek festival zal
ook een online ontmoeting en
filmvertoning plaatsvinden.
Ondanks veranderingen voelt het
festival vertrouwd aan. Het motto
voor dit jaar omarmt dat en luidt:
‘different but familiar’.
De 41ste editie biedt de nieuwste
internationale speelfilms, documentaires
én series, in combinatie met
veelbelovende films uit eigen regio.
De filmexpeditie voor jong en oud
voert door een breed Noord-Europa:
van IJsland, via Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland naar
Scandinavië en de Baltische staten.
Daarnaast is er het spiksplinternieuwe
Ecocinema, een inspirerend film- en
verdiepingsprogramma over het klimaat,
duurzaamheid en hoe we (beter)
omgaan met onze planeet. Dit alles
natuurlijk in de unieke en buitengewone
sfeer waar het festival om bekend staat.
noordelijkfilmfestival.nl

Festival Explore the North neemt je mee
naar verschillende plekken in de bijzondere
binnenstad van Leeuwarden. Maak kennis
met verrassende verhalen in allerlei
vormen, met muziek, literatuur, theater en
meer op onontdekte plekken.
Op het programma
staat onder andere:
Eigenzinnige
Nederpop-held en
verhalenverteller
Spinvis. Punkband
Hang Youth vertaalt
maatschappelijke
onvrede met humor
in muziek. Literair
project 2084
over het belang
SPINVIS
van hoopvolle
toekomstverhalen, met Arnon Grunberg,
Fiep van Bodegom, Simone Atangana,
Bekono Jens Meijen, Lize Spit en
Rebekka de Wit.
Stadsfestival Explore the North heeft
daarnaast een doorlopend Westerkasprogramma in de Westerkerk.
explore-the-north.nl

Verhalenavond
26 NOVEMBER
HUISKAMERS, MUSEA, CAFÉS
EN DORPSHUIZEN
Honderden vertellers ontmoeten
luisteraars in heel Fryslân op
bijzondere locaties. Ontmoeten, dat
is waar we naar verlangen en dat is
waar Verhalenavond in uitblinkt.
Tijdens Verhalenavond worden namelijk
verhalen verteld op heel diverse locaties
zoals kerken, bibliotheken, musea,
huiskamers, kelders, plekken waar je
normaal gesproken misschien niet zo
snel naar binnen gaat. Locaties waar
je je buren tegen het lijf kunt lopen,
maar ook onbekende mensen. Waar de
verhalen uitnodigen om met elkaar in
gesprek te gaan, waardoor zelfs mooie
vriendschappen kunnen ontstaan.
Het thema van dit jaar is ‘Taal fan
myn hert’, een breed thema waar een
scala aan verhalen over te vertellen is.
Ze kunnen gaan over je moederstaal
en je afkomst, herinneringen aan de
kindertijd, een vurige passie die je hebt
voor iets of over liefde voor een speciale
taal. Iedereen kan zich als verteller
aanmelden via verhalenavond.nl.
Alle vertellers komen op de website
te staan met een locatie en een korte
samenvatting van het verhaal, zodat
het publiek tijdens Verhalenavond een
route langs verhalen kan maken.
verhalenavond.nl

Omdat het spannende tijden zijn, adviseren we om vooraf de website van de organisatie te checken.
Zo ben je altijd op de hoogte van de maatregelen die het evenement treft om iedereen een veilig feestje te bieden.
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Over
nachten

Heilige Nachten

Verblijf in één van de vele
karakteristieke gebouwen
die Friesland rijk is. Van
een pittoreske visserswoning tot
een gotische kerk. Dankzij het
doorzettingsvermogen van de
Friese bevolking zijn er tal van
bijzondere gebouwen bewaard
gebleven om in te verblijven.
Overnachten met karakter doe je
in het Friese landschap.

Kerkje 1621

Dorpskerk
Oosterwolde

Pieter
Stuyvesantkerk

Een nieuwe aanwinst is het
kerkje in Hoornsterzwaag uit
1621 die samen met MADE.
com omgetoverd is tot
een uniek verblijf dat goed
samengaat met het 100 jaar
oude karakter van de kerk.
Host Rudolphine ontvangt
je en verzorgt eventueel je
heerlijke ontbijt. Reserveer
ook direct een heerlijke
borrelplank van Oliva voor
complete verwennerij.

Een authentiekere ervaring
is een overnachting in de
Dorpskerk van Oosterwolde.
Deze typische Friese zaalkerk
met klokkenstoel werd in
1735 gebouwd. Onder het
orgel zak je onderuit in het
pop-up huiskamertje en
door de hoge ramen geniet
je van het groen rondom
de kerk. Vergeet ook zeker
niet de windwijzer op de
torenspits te bewonderen.

Dit gezellige kerkje in
Peperga werd in 1537
gebouwd in Gotische stijl.
In 1810 brandde hij helaas
af, waarbij alleen de toren
behouden werd. Maar hij
werd opnieuw gebouwd
en jij kunt nu genieten van
deze authentieke kerk. Een
instagrammable plekje
waar jij je gelijk thuis in het
hemelbed midden in dit
knusse kerkje.

FOTO: HELEEN HAIJTEMA & TRYNTSJE NAUTA

Bed & Monument

Het Vissershuis
in Moddergat

Huis Tichelaar
in Makkum

Atelierwoning
op Vlieland

Dit idyllische visserswoninkje
vind je in het meest
noordelijke plaatsje van
Friesland: Moddergat.
Als één van de weinige
vissershuizen staat die nog
in zijn authentieke vorm
met kenmerkende puntdak
past boem op de kleigrond
zonder fundament. In de
woonkamer waan je je in
1836, maar dan met alle
gemakken van nu.

Dit bijzondere huis uit de
zeventiende eeuw werd
gebouwd voor de Makkumse
tegelbakker Freerk Jansz
Tichelaar. Hij stond aan de
basis van het beroemde
Makkumer aardewerk en
dat zie je terug. Vergaap je
voor het slapen gaan aan
de indrukwekkende schouw,
houten balkenplafonds,
plavuizen vloeren en unieke
tegelplateaus.

Achter het zestiendeeeuwse Tromps Huys, het
oudste gebouw op Vlieland,
vind je De Atelierwoning.
Het huis is nu van een
kunstenares die in de tuin
een atelier liet bouwen
met uitzicht op zee. Dit
atelier is nu omgetoverd tot
heerlijke vakantiewoning.
Geniet van het eilandleven
en verwonder je over de
eindeloze sterrenhemel.

FRIESLAND.NL/OVERNACHTEN-MET-KARAKTER
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Cultuuragenda okt | nov | dec 2021
15 OKTOBER 2021

Coole Kids nacht

T/M 31 OKTOBER 2021

Diverse musea, Friesland

That’s me in
the corner

museum.frl/coolekidsnacht

Historisch Centrum Leeuwarden

Expositie ‘Een selectie
uit de collectie’ van het
Nationaal Veeteeltmuseum

friesland.nl/thats-me

Fries Landbouwmuseum, Leeuwarden
friesland.nl/een-selectie

16 OKTOBER 2021

Roze Zaterdag 2021
Binnenstad Leeuwarden
friesland.nl/rozezaterdag

16 EN 17 OKTOBER 2021

Belevingstheater
De Wettertoer
Sportstad Heerenveen
friesland.nl/wettertoer

T/M 17 OKTOBER 2021

Huid & Haar

Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden
friesland.nl/huid-en-haar

14 T/M 24 OKTOBER 2021

Theaterconcert Tiidgenoaten
door Hiske Oosterwijk
Broerekerk, Bolsward
gysbert.frl/teäterkonsert-tiidgenoaten

23 EN 24 OKTOBER 2021

Proef de Kunst
Centrum Terherne

friesland.nl/proefdekunst

T/M 24 OKTOBER 2021

Rotan: Van wieg tot graf

T/M 31 OKTOBER 2021

Noorderlicht
Internationaal
Fotofestival

EKWC: Koen Theys

Theaterkerk Nes

Leeuwarden

theaterkerknes.nl

friesland.nl/ekwc

T/M 31 OKTOBER 2021

T/M 13 NOVEMBER 2021

Expositie: Twee zielen,
één natuur
Museum Sloten, Sloten
friesland.nl/tweezielen

friesland.nl/rotan

Keramiekmuseum Princessehof,

Tentoonstelling
van Parijs tot
Pyeongchang

Keatsmuseum, Franeker

T/M 31 OKTOBER 2021

Open atelierroute
Terschelling
West-Terschelling
friesland.nl/atelierroute

10 T/M 14 NOVEMBER 2021

Noordelijk Film
Festival 2021

Stadsschouwburg De Harmonie,
Leeuwarden

T/M 31 OKTOBER 2021

Reiny Bourgonje:
Identity
Heerenveen Museum

heerenveenmuseum.nl/bourgonje21/1

friesland.nl/nff

T/M 14 NOVEMBER 2021

Hoge Luchten Schatten
uit het Rijks
Hannemahuis,

T/M 31 OKTOBER 2021

Harlingen

Solotentoonstelling
Afra Eisma

friesland.nl/hogeluchten

Fries Museum, Leeuwarden

T/M 14 NOVEMBER 2021

friesland.nl/afra

Beeld van een tuin

Hannemahuis, Harlingen

T/M 31 OKTOBER 2021

7 T/M 30 OKTOBER 2021

Praamverhalen

Tentoonstelling:
‘Frijdom wie de
heechtste wet’

Leeuwarden

De Spitkeet, Harkema

praamverhalen.nl

friesland.nl/frijdom

friesland.nl/cultuur

T/M 7 NOVEMBER 2021

friesland.nl/keatsmuseum

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

12

T/M 1 NOVEMBER 2021

friesland.nl/beeldvaneentuin

Op www.friesland.nl/cultuur delen we nog meer kunst en cultuur. Deze website wordt
constant vernieuwd, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws.

Ga eropuit. Zie. Hoor. Voel. Kunst!

19 T/M 21 NOVEMBER 2021

Explore the North

T/M 9 JANUARI 2022

T/M 20 MAART 2022

Leeuwarden

GIF, oog in oog met
levende giftige dieren

Tentoonstelling:
Man in bloei

friesland.nl/etn

Natuurmuseum, Leeuwarden

Museum Martena, Franeker

friesland.nl/gif

friesland.nl/maninbloei

26 NOVEMBER 2021

Verhalenavond
Friesland
verhalenavond.nl

1 T/M 30 NOVEMBER 2021

Kunstmaand
Ameland

T/M 9 JANUARI 2022

Icons: topstukken
uit de National
Portratie Gallery

16 OKTOBER T/M 21 AUGUSTUS 2022

KOREA

Fries Museum, Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden

friesland.nl/icons

friesland.nl/korea

14 NOVEMBER T/M 16 JANUARI 2022

T/M 26 NOVEMBER 2022

Diverse locaties, Ameland

Kunst in opstand

Street art tour Leeuwarden

kunstmaandameland.com

Heerenveen Museum

Binnenstad Leeuwarden

www.heerenveenmuseum.nl/

friesland.nl/streetarttour

T/M 11 DECEMBER 2021

Expositie: Transparanten
van Herman van Veen
Park Vijversburg, Tytsjerk
friesland.nl/transparanten

kunst-in-opstand/1

T/M 31 DECEMBER 2022

9 OKTOBER T/M 23 JANUARI 2022

Arranged Realism:
Kunst in games

Museum Belvédère, Oranjewoud

16 DECEMBER

Kerst met De
Zandtovenaar (KRO/NCRV)
centrum Heerenveen
www.ngoudenplak.nl

15 OKTOBER T/M 9 JANUARI 2022

Even goede Vrienden

Museum Dr8888, Drachten
museumdrachten.nl

19 DECEMBER T/M 9 JANUARI 2022

Decemberlicht

Binnenstad Leeuwarden
decemberlicht.frl

T/M 9 JANUARI 2022

Waterwereld expositie
Jophie Huismanmuseum, Workum
friesland.nl/waterwereld

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

Thuis bij M.C. Escher
Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden
friesland.nl/escher

museumbelvedere.nl

T/M 31 DECEMBER 2022

T/M 31 JANUARI 2022

Expositie: Eise en de
Griekse Hemelkunde
Koninklijk Eise Eisinga
Planetarium, Franeker

Het Princessehof
van Maria Louisa

Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden
friesland.nl/princessehof-marialouise

planetarium-friesland.nl

T/M 31 DECEMBER 2022

T/M 6 MAART 2022

Taus Makhacheva

Audiotour Ferhaal
fan Fryslân

Fries Museum, Leeuwarden

Fries Museum, Leeuwarden

friesland.nl/taus

friesland.nl/audiotour-fryslan

Superhelden zakboek
In het superhelden-zakboek krijg je les van Super Taus. Ze komt uit een kleine republiek
ver hier vandaan Super Taus besloot op een dag een superheld te worden en alleen
nog maar goede daden te verrichten. Wie is jouw favoriete superheld? Is dat Batman,
Wonder Woman of Superman? In 7 simpele stappen word jij je eigen superheld!
friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/supertaus
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Ode
aan het landschap

binge
watchen

Duinen en dijken, bossen en stranden, meren en moerassen. Nergens
anders vind je zoveel verschillende landschappen per vierkante
kilometer als in Friesland. Het eigenzinnige karakter van de Friezen is
zichtbaar in deze landschappen. In de terpen, weilanden, koninklijke
tuinen, natuurlijke bossen en Nationaal Parken. Het Friese landschap
is er één waarin je volledig in kunt opgaan, waar je tot bezinning komt
en dat je herboren achterlaat, ook in het najaar en de winter.
Afgelopen jaar kwamen de verschillende Friese landschappen
thematisch aan bod en vroegen we kunstenaars om hun Ode aan
het Landschap te brengen. Claudy Jongstra en Tsead Bruinja gaven
daar gehoor aan. Het laatste kunstwerk in de reeks komt vanuit de
mienskip. Onder de noemer Hulde aan de Horizon bedanken
we gezamenlijk het landschap dat er altijd voor ons is. Ga nog
even naar buiten: fiets, wandel, toer door het landschap.

Cultuurhistorische
beleefroutes
Of de adel er nu luxe staten bouwden,
of turfstekers het land afgroeven op zoek
naar gouden handel. De hand van de
Fries zie je overal terug, als je maar weet
waar je naar moet kijken. Ontdek de strijd
van gelijk, het leven van tante Marijke en
treed in adellijke voetsporen met de
beleefroutes in Zuidoost-Friesland.

Strijd voor gelijkheid
FIETS | 39 KM

Deze route neemt je mee langs
de bolwerken van het socialisme
in Friesland.
friesland.nl/gelijkheid

Tante Marijke
FOTO: HELEEN HAIJTEMA & TRYNTSJE NAUTA

WANDEL | 7,5 KM

14
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Beleef Oranjewoud door
de ogen van prinses Maria Louise
van Hessen-Kassel.
friesland.nl/tantemarijke

In adellijke voetsporen
WANDEL | 11 KM

Al wandelend ontdek je hoe
de adellijke families vroeger leefden
in Olterterp en Beetsterzwaag.
friesland.nl/voetsporen

Ode aan het landschap

hulde aan de horizon
2020 was een jaar van dichte deuren. Een jaar waarin je je niet kon verliezen in
festivals, onderdompelen in theater of laten vervoeren door museumstukken.
We konden ons alleen opladen aan de frisse buitenlucht. Aan ons Friese
landschap. Samen met de Friese mienskip creëerden we de langste Friese horizon.
Aan de oproep om je foto te delen van je mooiste horizon werd volop gehoor gegeven.
Honderden foto`s kwamen via huldeaandehorizon.nl binnen, waar ze één lange
lijn van diverse landschappen vormen. Kaarsrecht en eigenzinnig scheef, gouden
zonsondergangen, groene greides, strakblauw of mistig, maar altijd is de horizon
voelbaar. Een selectie van de beelden wordt gegoten in een publiek kunstwerk dat
vanaf 13 oktober te bewonderen is in Park Vijversburg.

Vind verlichting
in het landschap
Donkerte en verlichting gaan hand
in hand. Stap in de voetsporen van
St. Olduphus, Bonifatius, St. Jacob of
Boeddha. Haal diep adem, zoek de stilte
op en vind de verscholen lichtpuntjes
tijdens de donkerste dagen van het jaar.
Omarm de duisternis en vind verlichting.

Bonfiatius Kloosterpad
WANDEL | 220 KM

In 754 werd de bejaarde missionaris
Bonifatius bij Dokkum vermoord. Treed in
de voetsporen van de heilige Bonifatius en
trek verticaal door Friesland van Dokkum
naar Wolvega.

Jabikspaad

Zwerven tussen water en wal
In Friesland kennen we meer woorden voor de wateren dan voor brood. Logisch;
we hebben er al eeuwen mee te maken. We verdrijven de zee, bevaren de vaarten,
fierljeppen over sloten en zoeken altijd nieuwe manieren om droge voeten te
houden. Het is onze vriend en vijand, al zolang we ons kunnen herinneren. We
hebben routes uitgezocht die het leven met, in en op het water uitlichten.

Gemalen verhalen

FIETS | 61,6 KM

In het landschap van Fryslân
liggen honderden, zo niet
duizenden waterwerken. Gemalen,
sluisjes, overlopen en ga maar door.
Ze zijn er om het oppervlaktewater
en de grondwaterstand in goede
banen te leiden. Kunstwerken op zich,
die voor veel mensen onzichtbaar
zijn door de ogenschijnlijke
vanzelfsprekendheid. Gemalenverhalen
brengt ze aan het licht.

De fietsroute voor de vogelliefhebber.
Met deze fietsroute fiets je namelijk langs
maar liefst drie vogelkijkhutten! Start in
Leeuwarden om daarna het Uytland te
ontdekken met haar weidevogels. Het zal
je verbazen hoe water en grasland met
elkaar verweven zijn. Beide spelen een
rol in de markante vogelsoorten die hier
overwinteren.

friesland.nl/gemalenverhalen

Rondje Lauwersmeer

WANDEL OF FIETS | 130 KM

Het Jabikspaad is een prachtige
aanlooproute voor naar Santiago de
Compostella. De pelgrimsroute kun je in
twee richtingen afleggen: van Leeuwarden
door Oost-Friesland naar Jirnsum of langs
universiteitsstad Franeker door WestFriesland naar Jirnsum. Deze route is ook
met de fiets te doen.
Voor meer pelgrimroutes en unieke
overnachtingslocaties ga je naar
friesland.nl/pelgrimeren.
Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

Kening fan ‘e greide

FIETS OF AUTO | 49,3 KM

waterwerken

friesland.nl/kening

FIETS | 48,4 KM

Duik met deze tweedaagse
autotocht in de waterwereld van
Friesland. De route brengt je langs
de boegbeelden van Waterland van
Friesland en laat je kennismaken
met onze UNESCO Werelderfgoederen,
terpdorpen, natuurgebieden
en kliffen.

Bij het horen van de naam Lauwersmeer,
de wildernis op de grens van Groningen
en Friesland, beginnen vogelkenners
al te watertanden. In dit gebied van
water en eilandjes, bos, rietvelden en
ruige graslanden broeden ruim 100
vogelsoorten en overwinteren elk jaar
tienduizenden ganzen. Het is het
thuisland van de zeldzame zeearend,
ook wel bekend als de vliegende deur.

friesland.nl/waterwerken

friesland.nl/rondjelauwersmeer

AUTO | 183 KM
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FOTO: JACOB VAN ESSEN

moais

FOTO: MIJKE BOS

Noch mear

DECEMBERLICHT KROFT&SMIDS

WACHTEN OP HOOG WATER JAN KETELAAR

Je zou er grutsk van worden en naast je klompen gaan lopen,
maar er is nog meer te zien, voelen, horen en beleven in ûs provinsje.
Hier vind je misschien niet de grote blockbusters, maar de kleine parels
die zich in je hart nestelen of juist aan het denken doen zetten.

PRAAMVERHALEN
7 tot en met 30 oktober

Praamverhalen is een unieke
boottocht door een donker
Leeuwarden. Voor jou en je
medevaarders en bootgenoten
ontvouwt zich een poëtisch
en magisch verhaal. Op de
kades verschijnen beelden,
via koptelefoons hoor je tekst
en muziek. Samen vertellen ze
het verhaal van Peer Gynt,
een heethoofd met een wilde
fantasie die tijdens zijn reis
van de woeste bergen van
Noorwegen naar het droge
woestijnzand van Noord-Afrika en
weer terug, op zoek gaat
naar zichzelf.
Een reis die een groot avontuur
zal blijken en zijn leven lang zal
duren. En al die tijd wacht thuis
zijn geliefde Solveig op hem…
praamverhalen.nl
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DECEMBERLICHT
KROFT & SMIDS
19 december 2021 tot en met
9 januari 2022 | 17.00 uur

Rondom de feestdagen verandert
de binnenstad van Leeuwarden
in een betoverende galerie. Een
gedicht op een kale muur, een
mooi citaat op een monument,
een animatie op een gevel of het
dichtgemetselde kerkraam dat zich
zo weer opent… Op verschillende
plekken in de Leeuwarder
binnenstad vertellen gebouwen en
licht bijzondere verhalen.
Decemberlicht is een verrassende
wandeling voor jong en oud
langs 14 lichtwerken en is
gratis te bezoeken. De route
wordt aangeduid met blauwe
straatlantaarns en is dus ook heel
geschikt om met het hele gezin
als speurtocht te lopen.
decemberlicht.frl

TERP VAN HEGEBEINTUM
oktober tot april | 13.00 tot 17.00 uur

De terp van Hegebeintum met zijn
prachtige Romaanse kerk is niet
nieuw. Wel nieuw is het kennisen informatiecenrum aan de voet
van de terp. Met een archelogisch
steunpunt, petit-restaurant
en terras kan je hier meer dan
alleen je toegangskaartje voor
de rondleiding kopen. Staar naar
het landschap, bewonder de 12eeeuwse Romaanse kerk en vergaap
je aan de bodemvondsten. Met
bijna 9 meter is dit de hoogste
terp van Friesland.
friesland.nl/terp-hegebeintum

AFSLUITDIJK GATES OF LIGHT
Elke dag passeren meer dan
20.000 voertuigen de Afsluitdijk.
Een uitstapje op deze dijk is
overdag al meer dan de moeite
waard, maar dankzij de Gates of

GATES OF LIGHT STUDIO ROOSEGAARDE

Light van Daan Roosegaarde is de
dijk nu ook in het donker een waar
spektakel. In het donker lichten
de strips op door de koplampen
van deze passerende auto’s.
Hierdoor is de toegangspoort
tussen Noord-Holland en
Friesland veranderd in een
futuristische binnenkomst langs
de monumentale sluizen uit 1932.
In 2019 won Daan Roosegaarde
met zijn Gates of Light de
‘International Architecture
Transportation Award’.
Studioroosegaarde.net

STATEN EN STINZEN
Kastelen, buitenplaatsen,
landgoederen…

In Friesland noemen we ze
liever staten en stinzen. Op
de honderden terpen van
middeleeuws Friesland prijkte
vaak een stins. Dit was een
stenen toren met dikke

FOTO: G. BOON

Het verhaal van Maria
Louise als regentes
Een bijzondere rol speelde Maria Louise tijdens de
erfopvolging van de familie. Ze vervulde tweemaal de van
belanghebbende rol als regent. De eerste keer als jonge
vrouw voor haar nog ongeboren zoon en later op 71-jarige
leeftijd. Dit deed ze voordat haar kleinzoon de eerste
koning van Nederland zou worden. Ze kreeg de bijnaam
Marijke Muoi (tante Marijke), omdat ze zo geliefd was bij
de Friezen. Dit is slechts één verhaal van de Friese Nassaus
naast de nog vele verhalen die de rijke geschiedenis kent.

POPTASLOT

Ontdek het zelf
STADSWANDELINGEN
Ga op een koninklijke ontdekkingstocht door Leeuwarden
met een stadgids. Ontmoet de royals van Friesland en leer
meer over de geschiedenis.

FIETSROUTE: VAN HOFSTAD NAAR WAD
Stap op de fiets en ontdek de Hofstad en het Wad.
Tijdens deze 69 kilometer lange fietstocht ontdek je
grote landhuizen en staten. Veel van deze landhuizen en
staten bleven eeuwenlang in handen van dezelfde families.
De route voert je langs verschillende staten en stinzen.
Het zijn herinneringen aan de rijke geschiedenis van
welvarend Friesland.
KERAMIEKMUSEUM DE PRINCESSEHOF

muren, die bewoond werd en
tegelijk als verdedigingstoren
fungeerde. Er is slechts één
Middeleeuwse stins bewaard
gebleven: de indrukwekkende
Schierstins van Veenwouden.
Stinzen veranderen door de
jaren heen vaak in staten. De
eigenaar bouwde er een woonhuis
omheen, dat uitgroeide tot
luxe, statige bouwwerken die
uiteindelijk bewoond werden door
rijke of zelfs adellijke families.
Een enkele state overleefde de
eeuwen van gebruik en verval,
en stuk voor stuk zijn ze de
moeite waard om te bezichtigen.
Soms dankzij de kleurrijke
geschiedenis, maar ook dankzij
vaak bijzondere stinzentuinen en
indrukwekkende gevels.
Kijk voor een overzicht van
alle staten en stinzen op
friesland.nl/royale-bosbeleving
Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

LEEUWARDEN, HOFSTAD
VAN DE FRIESE NASSAUS
Voorouders van de eerste
koning van Nederland
In 1813 werd de eerste koning van
Nederland gekroond als Willem I.
De grootvader was Willem Carel
Hendrik Friso, stadhouder van
Leeuwarden tot 1747. In datzelfde
jaar vertrok hij naar Den Haag
om Willem IV, erfstadshouder
van de hele Republiek der
Verenigde Nederlanden te
worden. Omdat hij vertrok uit
Leeuwarden betekende dit het
einde van de hofstad, hoewel
zijn moeder tot haar dood
gewoond heeft in haar paleis het
Princessehof. Nu is Princessehof
een Keramiekmuseum, waar door
middel van de stijlkamer wordt
herinnerd aan haar koninklijke
bewoonster; Prinses Maria Louise
van Hessen-Kassel (1688-1765).

BELEEF ADELLIJK WONEN
Aan de Koningsstraat in het politieke centrum van
Leeuwarden staat het adellijke woonhuis van de familie
Van Eysinga. Een achttiende-eeuws herenhuis met vele
stijlkamers ingericht in de neoclassicistische stijl van de
Franse koning Lodewijk XVI. Je bewondert hier prachtig
origineel stucwerk en houtsnijwerk, met ornamenten
versierde plafonds, met landschappen beschilderd behang
en marmeren vloeren. Uniek is dat je geen bordjes vindt
met “niet aanraken” of spullen in vitrines. Je mag al je
zintuigen inzetten om het huis te ontdekken.

PODCAST: DE VROUWEN VAN
HET HUIS ORANJE-NASSAU
In deze podcast duiken we in de bijzondere verhalen van
de vrouwen van het huis Oranje-Nassau. Welke geliefde
Friese dame is verantwoordelijk voor het voortbestaan van
de Oranje-dynastie? Waar staan de paleizen die we te
danken hebben aan de smaak van een Oranje-vrouw?
Treed in hun voetsporen en ontdek Koninklijk Nederland.

Kijk op friesland.nl/hofstad
voor meer informatie.
Of scan de QR code
om de podcast te beluisteren.
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Kleine bezoekers

Afsluitdijk
waddencenter

Voor het eerst in de
geschiedenis van
Natuurmuseum Fryslân
zijn er heel veel levende
dieren te zien. Van
pofadder tot vogelspin en reuzenduizendpoot: de een is
nog giftiger dan de ander. Maak kennis met de spinnen,
slangen, duizendpoten, kikkers en schorpioenen en
ervaar zelf welke rol gif in de natuur heeft. Eén beet
van de koningscobra is al dodelijk voor een olifant,
maar gif heeft ook positieve kanten en wordt gebruikt
in allerlei medicijnen. Leer met interactieve spellen
om een maaltijd met paddenstoelen te maken: kun
je ze eten of heb je een dodelijke maaltijd bereid?
Extra leuk: gedurende de tentoonstelling wordt er een
fokprogramma opgestart. Het kan dus zomaar zijn dat
je getuige bent van de geboorte van jonge slangen.
GIF is te zien tot en met 9 januari 2022.
natuurmuseumfryslan.nl

Terwijl de volwassenen het verhaal
van Dutch Delta Design, Unesco
Werelderfgoed Waddenzee, de
Vismigratierivier en de vernieuwde
Afsluitdijk ontdekken, gaan de kinderen
op zoek naar Bobby Fish die overal in
de expositie verstopt zit. Weten ze alle
Bobby’s te vinden, dan wacht een leuke
verrassing op ze bij de receptie. Spelen
en tekenen aan de speciaal ontwikkelde
tafels is voor alle leeftijden leuk. Als
besiker kun je vrij door de expositie
rondlopen. Een bezoek duurt gemiddeld
drie kwartier tot een uur.
afsluitdijkwaddencenter.nl
FOTO: THEO DE WITTE

GIF - Oog in oog
met levende,
giftige dieren

FOTO: RECLA KJELD

groot plezier
Park Vijversburg
Natuur- en cultuurpark
Vijversburg is ingedeeld in
vier verschillende delen en
daardoor leuk voor jong
en oud. In het historische,
negentiende-eeuwse deel
slenter je bijvoorbeeld
over de slingerpaadjes
langs Villa Vijversburg,
de oranjerie, volière en openluchtkunst.
In het moderne Ooievaarsnest is een
kunstzinnige ontdekkingstuin aangelegd,
met achter elke hoek een nieuw avontuur,
een nieuwe verrassing. De allerkleinste
bezoekers kunnen in parkdeel ‘Frijlân’ lekker
kliederen bij de waterspeelplek en grotere
waaghalzen verkennen op een vlot het
waterlabyrint. Parkdeel “Dwaalster” is een
combinatie tussen een sterrenbos en een
doolhof. Learzen oan en gaan dus!
vijversburg.nl

Koninklijk Eise Eisinga
Planetarium
Hoe werkt een telescoop? Hoe ontstaan zonsen maansverduisteringen? Hoeveel weeg je
op de moanne? Deze en meer vragen worden
beantwoord in de interactieve tentoonstelling
‘De Ruimte’ bij het oudste, nog werkende
planetarium in Franeker. Zet zelf de aarde
in beweging, laat het raderwerk van Eisinga
draaien en ga op zoek naar antwoorden. Er is
nog veel meer te zien. Eisinga was van beroep
wolkammer en astronomie was zijn hobby. Hoe
dat samenging ontdek je in het museum. Maak
kennis met astronomische instrumenten, bekijk
diverse documentaires in de filmzaal en leer
meer over moderne sterrenkunde.
planetarium-friesland.nl
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Bij een bezoek aan Leeuwarden
mag het beklimmen van onze toren
van Pisa niet ontbreken. Het was de
bedoeling dat naast de Oldehove een
nieuwe tsjerke zou staan, maar dat
is er nooit van gekomen. Al tijdens
de bouw zakte de toren schever en
schever, waardoor het gebouw nooit
is afgemaakt. Anders had de Oldehove misschien wel de
beoogde hoogte van 120 meter gehad. Toch is het beklimmen
van de Oldehove nog steeds de moeite waard en heb je een
fantastisch uitzicht over de stad! Dit kan t /m 31 oktober 2021.
friesland.nl/beklim-oldehove

UNESCO werelderfgoed
Ir. D.F. woudAgemaal
Ontdek het grootste nog werkende
stoomgemaal ter wereld! De
interactieve eksposysje vertelt
jong en oud het verhaal van het
Fryske waterbeheer en de gevolgen
van de klimaatverandering. Bij de
puzzeltafel maak je zelf duurzame
en klimaatbestendige keuzes en leer
je de gevolgen daarvan. En beleef
met de VR-bril het Woudagemaal
van binnenuit.
woudagemaal.nl
FOTO: THEO DE WITTE

FOTO: THEO DE WITTE

Beklim de Oldehove

Coole kidsnacht
15 OKTOBER | 17.00 TOT 21.00 UUR
Kinderen hebben op 15 oktober van 17.00 tot 21.00 uur
het rijk alleen in de musea in Friesland! En oké; ouders,
pakes, beppes en begeleiders mogen ook mee, maar
alle activiteiten zijn speciaal voor kinderen. De coolste
aftrap van de herfstvakantie. Ben jij erbij?
museum.frl/coolekidsnacht

VOORUITBLIK
Waar is 2020 gebleven en ging 2021 ook zomaar aan ons voorbij? Laat het niet erg zijn,
we kunnen ons verheugen op de toekomst. We durven te dromen en vooruit te kijken,
naar de horizon en verder. We zetten koers naar 2022.

Tall Ships Races

14 TOT EN MET 17 JULI 2022 | HARLINGEN

FOTO: MARC VAN VLIET

Voor de derde keer is Harlingen de gasthaven van het grootste nautische evenement
ter wereld: de Tall Ships Races. Tachtig tot honderd van ’s werelds grootste
zeilschepen met aan boord duizenden trainees uit ruim dertig verschillende landen
varen onze havenstad binnen. Rondom het thema ‘Crossing Borders’ vinden tal
van festiviteiten plaats. Zowel op het water, in de historische binnenstad als op de
kades van de zeehaven. Je weet wel, waar de beste stuurlui staan. Muziek, theater,
publieksvaartochten, sport en diverse markten, voor iedereen valt er wat te beleven
in de zomer van 2022.
Voor meer informatie surf je naar harlingensail.com

De Streken
Sense of Place

Terp fan de Takomst
Sense of Place

Musical
De Tocht

VANAF JUNI 2022 | TERSCHELLING

VANAF 15 JULI 2022 | BLIJE

VANAF OKTOBER 2022 | LEEUWARDEN

De Streken is een houten getijdenobject van
beeldend kunstenaar Marc van Vliet en is te
bereiken via een 150 meter lange loopbrug.
Deze installatie op het wad beweegt mee op
eb en vloed door de krachten van de maan.
Het getij zorgt op ieder moment van de dag
voor een andere beleving. Tijdens eb is de
installatie een verstilde plek op het wad en
is de blik naar buiten gericht. Tijdens vloed
bevindt men zich midden op het water en
kijk je naar binnen, naar het water. Wees
je even heel bewust van de draaiing van de
planeet waarop wij ons bevinden. Als blijvende
herinnering aan Oerol- en Sense of Place
oprichter Joop Mulder. Het was zijn droom
om dit werk een definitieve plek langs de
Waddenkust te geven.
Kijk voor meer op sense-of-place.eu

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het
Fryske landschap. Ze spreken tot de verbeelding
als het gaat om de geschiedenis, ze roepen
vragen op als het gaat om archeologie en ze
inspireren voor kunst, cultuur en toekomstige
ontwikkelingen. Al langere tijd dromen
verschillende mensen over het ontwikkelen van
de Terp fan de Takomst. Een nieuwe buitendijkse
terp, om te onderwijzen, te onderzoeken, te
historiseren, om er nieuwe en oude zilte teelten
uit te proberen, te concentreren, er in stilte
te zijn en om de verbeelding te laten spreken.
Het dorp Blije heeft het initiatief genomen
om deze Terp fan de Takomst daadwerkelijk
te realiseren. Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea,
het Terpencentrum (RUG) en Sense of Place
hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben
een projectgroep gevormd om deze droom
werkelijkheid te laten worden.
Kijk voor meer op sense-of-place.eu

In een speciaal te bouwen ijstheater komt
de magie van de Elfstedentocht tot leven. IJs
of geen ijs, it giet oan! Een indrukwekkend
verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden
over afzien en verbroedering speelt zich af op
een 2500m2 grote ijsvloer met bewegende
tribunes. De vijf vrienden zijn in de loop der
jaren door ruzie en afgunst elkaar uit het
oog verloren. In hun jongere jaren deden ze
elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een
keer komt, dan rijden we hem samen uit.
Belofte maakt schuld, zeker aangezien één
van de vrienden een geheim bij zich draagt,
waardoor er veel meer op het spel staat dan
enkel het halen van het kruisje...
Beleef de magie van de Elfstedentocht
in het theater en reserveer via
musicaldetocht.frl

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

kunst&cultuur magazine | najaar 2021

19

In dit cultuurmagazine blikten we vooruit naar het einde van 2021. Maar we warmen je ook
vast op voor het voorjaar van 2022. Want na de koude maanden die ons staan te wachten,
barst in Friesland een honderd dagen durend kunst- en cultuurprogramma los: ARCADIA.

Sjoerd Bootsma, artistiek leider van Arcadia

“zet de tv uit en
ga samen iets
moois maken”
“Leeuwarden heeft zichzelf de afgelopen jaren opnieuw uitgevonden als
hippe, bijna kosmopolitische hoofdstad.” Woorden uit de Volkskrant, in
juli 2021. In Friesland zouden misschien bescheiden de schouders worden
opgehaald, maar er is daadwerkelijk wat veranderd in de jaren rondom
Culturele Hoofdstad 2018… We blikken terug en vooruit met Sjoerd Bootsma,
artistiek leider van Arcadia. De opvolger van LF2018.

Vier jaar na het jaar als Culturele
Hoofdstad van Europa komt de legacyorganisatie (Stichting LF2028) met een
nieuwe manifestatie; Arcadia. Ook nu
wordt door middel van kunst en cultuur
een gesprek op gang gebracht over hoe
we in Friesland met elkaar willen leven.
En hoe we goede voorouders kunnen zijn
voor de generaties die nog komen. Sjoerd
Bootsma, artistiek leider van Arcadia: “Als
ik nu door Leeuwarden en Friesland rij,
dan zie ik – ten opzichte van een paar jaar
geleden - een nieuw Friesland. Maar ik zie
ook werk aan de winkel. Een mienskip is in
die zin net een gezin. Je moet met elkaar
in gesprek blijven om samen gelukkig
te zijn. De polarisatie die de afgelopen
tijd hoogtij viert, heeft daar niet aan
bijgedragen. Sterker nog; als je daar niks
aan doet, krijgen we een verschraalde
wereld waar iedereen vanaf een eigen
eilandje naar elkaar staat te schreeuwen.
Met projecten als Arcadia willen we
mensen bij elkaar aan tafel krijgen.”

Ambitie als tegengif
Tegelijkertijd zag Bootsma dat
evenementen als LF2018 ook een positieve
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invloed hebben op de mindset van
mensen. Het bekende calimero-effect,
waar Friezen nog wel van spraken, is een
houding geworden die tot het verleden
behoort. Bootsma: “Met LF2018 bleek
dat ambitie een tegengif is voor dat
calimero-effect. Je handelt naar waar je
in gelooft en als je ambitieus bent en het
samen doet, ben je tot grote dingen in
staat. Je krijgt er zelfs reuzen mee door
de straten van Leeuwarden. En als er
reuzen door je stad kunnen lopen, wat
is er dan nog meer mogelijk?”
Het gesprek op gang brengen
(en houden) is een belangrijk element
voor Arcadia. Logischerwijs opent de
website dan ook met een vraag. “Hoe
ziet jouw paradijs eruit?”. “Het is
belangrijk om de toekomst niet alleen
in kranten en statenzalen te bespreken,
maar ook met je straat-, stads- en
dorpsbewoners”, legt Bootsma uit.
“Daarom vragen we, net als in 2018,
kunstenaars om dit met ons los te maken.
Kunstenaars kunnen namelijk dingen
voelbaar maken, die we misschien nog
niet onder woorden kunnen brengen.”

SJOERD BOOTSMA

BOSK

7 MEI – 14 AUGUSTUS 2022

100 dagen durend kunst- en cultuurprogramma
met voorstellingen, exposities en mienskip
van (inter)nationale makers.
Wy sjonge fan it bêste lân fan d’ierde.* Toch? In Arcadia zoeken kunstenaars
samen met het publiek naar verschillende antwoorden op de vraag:
hoe ziet ons gedroomde paradijs eruit? Ze laten nieuwe perspectieven zien
en dagen ons uit om goede voorouders te zijn. En ons af te vragen:
is Friesland (nog steeds) ‘it bêste lân fan d’ierde’?
*Wij zingen van het beste land van aarde – zin uit het Friese volkslied.

voorbeelden die de revue passeerden
waren De Reuzen van Royal de Luxe en
De Grootste Gehaakte Deken. Over dat
laatste: “Dat honderden hakers vanuit de
hele wereld letterlijk hele voetbalvelden aan
dekens haakten, om die vervolgens aan
vluchtelingenkampen te doneren; dat vond
ik een sterk staaltje samenwerken.”

Voorbeelden zijn er wat Bootsma betreft
legio, maar het thema landschapspijn is het
eerste wat in hem op komt. “Het gesprek
over de toekomst van het veenweidegebied
zat in die periode (2016-2018, red.) helemaal
vast. Maar mede dankzij de samenwerking
tussen een kunstenaar en wetenschapper,
kwam het opnieuw ter sprake.” Bootsma
verwijst daarmee naar projecten als Kening
fan ‘e Greide, Conference of the Birds
en Ontwakend Landschap. “Begrijp me
niet verkeerd; een kunstenaar zal heus de
wereld niet redden. Dat moeten we toch
echt samen doen. En een gesprek voeren
naar aanleiding van iets wat je hebt gezien
of gevoeld, draagt daaraan bij.” Andere
Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!

Meer focus voor Arcadia
Gaan we die beweging van LF2018 ook
weer merken in het programma van
Arcadia? De vrolijk activistische toon van
de website doet vermoeden van wel. Maar
volgens de artistiek leider heeft Arcadia
wel een nieuwe weg te bewandelen, ten
opzichte van het Culturele Hoofdstadjaar. “Het programma van Arcadia is heel
precies uitgezocht. We proberen niet om
zoveel mogelijk bloemen te laten bloeien,
maar om de mooiste rozen te kweken. We
hebben meer focus en zijn wat radicaler.
Kijk maar naar BOSK. Dat is nogal een
radicale verbeelding van hoe de bebouwde
omgeving ook zou kunnen zijn. Een totaal
andere kijk op de relatie tussen mens en
natuur. Under Wetter van Tryater is ook een

mooi voorbeeld. Dat stelt de vraag over de
toekomst van onze ijsbanen. Zullen ze ooit
nog beschaatsbaar worden of moeten we
gewoon nieuwe rituelen bedenken? We zijn
eigenlijk best serieus geworden.”
Het meest opvallende verschil is wel dat
Arcadia iedere drie jaar terugkomt. Een
bewuste en broodnodige keuze, aldus
Bootsma. “Als je door kunstprojecten
buren met elkaar in gesprek krijgt, is het
belangrijk om dat structureel te maken.
Eens in de drie jaar zorgt Arcadia ervoor
dat je Hollywood niet alleen op je tv ziet,
maar zulke verhalen in het echt kunt
beleven. Zet de tv uit en ga samen iets
moois maken. Dan heb je een wereld waar
je in wilt wonen. We hebben in 2018 geleerd
dat iemand een goede reden heeft om die
tv dan ook echt uit te zetten en samen te
komen. Hopelijk zijn we dat. Een stip op de
horizon om mensen naar buiten te trekken,
waar ze tegen elkaar zeggen: kom jongens,
we gaan even lekker wat doen.”

Kijk voor meer op arcadia.frl
kunst&cultuur magazine | najaar 2021

21

Het provincie-brede programma
van Arcadia is nog veel rijker.
Kijk voor meer op arcadia.frl.

BOSK

BOSK

PARADYS

IIS

BOSK is een traag bewegende
kunstinstallatie, een langzaam wandelend
bos van vijftienhonderd grote en kleine
bomen, dat 100 dagen lang door de
straten van Leeuwarden trekt. Deze
installatie laat ons met andere ogen
kijken naar de relatie tussen mens en
natuur. Het geheel wordt opgeluisterd
door culturele activiteiten die het verhaal
van het wandelende bos versterken.
BOSK vestigt de aandacht op de
noodzaak om anders naar de relatie
tussen mens en natuur te kijken.

Voor PARADYS maken zo’n vijftien
tot twintig internationaal beeldend
kunstenaars nieuw werk om een
ander verhaal te vertellen over
het Parklandschap Oranjewoud.
Oranjewoud, met zijn ‘voormalige’
landgoederen, royale parken, landhuizen
en waterpartijen, lijkt soms net het
paradijs op aarde. Paradys stelt op deze
arcadische plek vragen over de manier
waarop dit paradijs is ontstaan. Curator
Hans den Hartog Jager, schrijver en
kunstcriticus, vraagt de kunstenaars
daarop te reflecteren.

Het project IIS gaat over ijs als verbinder
van de mienskip. Want zodra het vriest,
komen we massaal in actie om er samen
voor te zorgen dat iedereen het ijs op
kan. Op de schaats, met de slee, te voet
of anders. Maar tegelijkertijd zijn de
ijsbanen een symbool geworden voor de
klimaatcrisis. Zo is het in 2022 alweer
25 jaar geleden dat de Elfstedentocht
werd geschaatst. En of je nu leraar,
schilder of ondernemer bent: als de
temperatuur blijft stijgen, smelt het ijs
onder onze schaatsen weg.

Daarnaast is het bos de aanjager van
allerlei groene initiatieven, zowel in
het centrum en de buitenwijken van
Leeuwarden, als in ús provinsje. Dit
autonome kunstwerk is geïnitieerd door
wijlen Joop Mulder (Sense of Place) en
bedacht door Bruno Doedens (SLeM) in
nauwe samenwerking met Arcadia.

22

friesland.nl/cultuur

Zo vormt Oranjewoud het podium voor
een prikkelende en confronterende
tentoonstelling die de kijker uitnodigt
tot nadenken, discussiëren, genieten
en soms zelfs meedoen.

IIS nodigt de Fryske mienskip uit om
culturele manifestaties rondom de
ijsbanen te bedenken en maken voor de
zomer van 2022. Klein en groot. Om zo
samen in beweging te komen voor een
duurzame en leefbare toekomst.

Cultuurprojecten

PODIUMKUNSTEN

À LA CAMPAGNE!

Het podiumkunstenprogramma van Arcadia is
een van samenwerkingen en het verwelkomen
van nieuwe perspectieven. Lokale verhalen
worden op bijzondere locaties verteld door
makers uit Friesland, terwijl internationale
artiesten samen met mensen van hier nieuw werk
ontwikkelen, geïnspireerd door thema’s uit onze
regio. Ten slotte programmeert Stadschouwburg
De Harmonie een indrukwekkende serie
topproducties uit verschillende landen. Het
podiumkunstenprogramma is daarmee een lijn
vol sterke producties. Soms melancholisch of
kritisch, maar altijd ambitieus en voelbaar.
Zoals onder andere:

Een belangrijke collectie Franse impressionisten komt volgend
jaar naar het Fries Museum, als onderdeel van Arcadia. In de
landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne
maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch
schitteren de zonnestralen op het water en danst de
wind op het doek. De werken zijn afkomstig uit Museum
Boijmans Van Beuningen en kunnen dankzij de renovatie en
vernieuwing van het Rotterdamse museum voor eenmaal naar
Leeuwarden reizen. À la campagne! laat zien dat de natuur een
onuitputtelijke inspiratiebron is die, door verschillende ogen en
tijden gezien, altijd aan verandering onderhevig is.

BROEI
Broei geeft letterlijk een podium aan de jongeren in Friesland.
We geven ze de ruimte om hun eigen verhalen te vertellen
op een manier zoals zij die willen brengen, in een taal die zij
spreken, met elkaar, voor elkaar. Over wat hen beweegt, hoe
ze naar zichzelf kijken, naar anderen, naar de wereld en hoe
zich daartoe verhouden of hebben te verhouden. Dwars door
kunstdisciplines heen, actueel of met hun blik op wat is geweest
of mag komen.

CARGO - RIMINI PROTOKOLL
Rimini Protokoll creëert een unieke Friese versie van
hun locatie show, CARGO, waarin de focus ligt op de
zuivelindustrie. Twee vrachtwagenchauffeurs vertellen
hun verhaal terwijl ze rijden. Ze zitten twee meter boven
straatniveau in een vrachtwagen die aangepast is tot
theaterzaal en bioscoop, waar het publiek in zit. Rijdend
door de regio, met bezoeken bij melkveehouderijen en
scènes langs de route, nemen ze het publiek mee langs
een verhaal over de zuivelindustrie in relatie tot de regio.
CARGO Friesland van Rimini Protokoll wordt gecreëerd
met jonge Friese makers en is geproduceerd door Brave
New World Productions.

UITGESTELD GELUK

VERDRIET VAN DE ZUIDERZEE – ORKATER

UITGESTELD GELUK

OVER DE DREMPEL
Over de Drempel is de Leeuwarder aanpak tegen eenzaamheid
door middel van kunst en cultuur. In 2022 presenteert de
organisatie maar liefst negen projecten, die allemaal op
hun eigen manier iets doen aan eenzaamheid in en om
Leeuwarden. Met uiteenlopende culturele vormen zal
Over de drempel 2022 bestaan uit: Projectorkest
Camminghaburen, Motus Mori, Show don’t tell, Nijsgjirrich,
Lonesome Cowboys, Podium Huzum, Sprekende Stenen,
Homesick Restaurant en Welkom in Heechterp.
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City Of Literature maakt
Uitgesteld Geluk: een
project gebaseerd
op de beroemde
veertiende-eeuwse
verhalenverzameling
Decamerone van Bocaccio.
Een boek met daarin
honderd verhalen over het
leven ten tijde van de pest.
Anno 2022 creëren jonge
schrijvers 100 verhalen
in opdracht van City of
Literature, niet over de
pest van toen, maar over
de pandemie van nu.
Uitgesteld Geluk is een coproductie van Arcadia en
City of Literature.

De Afsluitdijk. Een knap staaltje waterwerken waar de
hele wereld van opkeek, dat zorgde voor veiligheid,
betere verbindingen en nieuw land. Maar met de bouw
stierf een zee. Het Verdriet van de Zuiderzee staat stil bij
wat er verloren is gegaan. Een muzikale en poëtische
voorstelling met een weids uitzicht over het water, dat
zich alles nog herinnert. Dit is een productie van Orkater
in samenwerking met Schouwburg De Lawei.

GRAND BOIS - LUIGI DE ANGELIS
Grand Bois is niet beter te omschrijven dan een voelbaar
landschap van geluid, gebaseerd op een veve, een spirit uit
de Haïtiaanse voudou-religie. 12 percussionisten vormen
eilanden van geluid in de publieke ruimte. Ze volgen dezelfde
basiscompositie, ieder met eigen instrumenten en dus met
een eigen klank. Grand Bois laat het publiek verdwalen
in een woud aan onbekende geluiden. Bezoekers kunnen
op het gehoor de verschillende presentatieplekken van de
drummers, multi-instrumentalisten en zangers bezoeken.
Deze bijzondere muzikale ervaring zal door Friesland reizen,
onder andere langs Oerol en Welcome to the Village om te
eindigen in het “Grand Bois” van Arcadia: BOSK.
Kijk voor nog meer moois op arcadia.frl

Ontmoeten. Zien. Horen. Voelen. Kunst!
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Toch? Hoe ziet jouw gedroomde samenleving eruit?
In Arcadia zoeken we samen met (inter)nationale kunstmakers naar
antwoorden. Honderd dagen lang laten creatieve denkers en slimme
doeners met voorstellingen, gesprekken en exposities zien hoe de wereld
draait. Ze leggen oude tradities en nieuwe toekomstbeelden bloot.
Ze moedigen ons aan om een goede voorouder te worden. Hoe geven
we een beter Friesland en Europa door aan de generaties na ons?

100 dagen
voorstellingen
exposities
mienskip

