
Het verhaal 
van Waadhoeke, 
3000 jaar leven 
met water 
door landschapsarchitect 
Steven Slabbers

“In vandaag ligt een deel van het  
verleden en dat samen neem je weer 
naar morgen mee”. Het landschap 
van Waadhoeke laat zich lezen als 

een geschiedenisboek. De landschapsbiografie gaat 
in op de veranderingen die er zijn geweest in ons  
landschap en waaróm zij hebben plaatsgevonden. 

Rode draad in de ontwikkeling van Waadhoeke is 
de omgang met het water. Landschapsarchitect 
Steven Slabbers neemt u graag mee in het prachti-
ge verhaal van Waadhoeke. 

do. 
12 
mei  
20.00 - 21.30 uur

di. 
17 
mei  
20.00 - 21.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mei    Martinikerk Franeker    20.00 uur 
 

 
 

 

ARTAS    ontmoet    GAIA 
 

Marco Rypma – zang 
Rixt Rypma – zang 

Wim de Vrij – gitaar 
Sjoerd de Vries – basgitaar  

 
Liederen van o.a.  

Herman van Veen   Ramses Shaffy   Jacques Brel  
 

Toegang gratis 
 
 

 

 

Za. 
07 
mei  
14.00 uur

Zo. 
08 
mei  
16.00 uur

Inloopconcert 
door fanfareorkest 
De Bazuin Tzummarum

Kwartettekoar 
o.l.v. Feike van Tuinen 

orgelconcert
Jochum Schuurman 

In de periode dat GAIA in Franeker te zien is 
worden verschillende activiteiten georga-

niseerd. De eerste activiteit is op zaterdagmiddag 7 mei  
om 14.00 uur: een inloopconcert door fanfareorkest  
De Bazuin uit Tzummarum.  

De christelijke muziekvereniging ‘De Bazuin’ werd opge-
richt in 1925 en is in een kleine honderd jaar gegroeid naar 
een bruisende vereniging in het Friese dorp Tzummarum. 
Het fanfareorkest komt sinds 1992 uit in de 1e divisie Fan-
fare en heeft een eigen jeugdkorps en een jeugdopleiding.

Als onderdeel van ARCADIA speelt De Bazuin in juni  
‘De Oergong’. Dit speciale midzomerwadconcert is een 
bijzondere samenwerking met geluidskunstenaar Sytze 
Pruiksma en trompetvirtuoos Eric Vloeimans. ‘De Oer-
gong’ vindt plaats van 15 – 19 juni achter de zeedijk bij 
Koehool.  

Het kwartettekoar laat voor het eerst de 
cantate ‘Ien minske makket it ferskil’ horen. 

Dit stuk schreef Eppie Dam naar aanleiding van de tex-
tielcollages ‘Let my People go’ van kunstenaar Sue Sy-
mons. Componist Jan de Jong maakte er muziek bij en 
koos voor een kleine bezetting met fluit en piano.

Na jaren corona-wachttijd gaat het stuk nu in première, 
op zondag 8 mei om 15.30 uur. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Jochem 
Schuurman op orgel en Anneke Dijkshoorn op dwarsfluit.  

Jochum Schuurman is de vaste bespeler 
van het monumentale Van Dam-orgel 
uit 1842 van de Martinikerk van Franeker. 
Schuurman is een gelauwerd organist.  
Zo won hij prijzen op concoursen in  
Wuppertal, Haarlem, Lübeck en Hamburg. 

Als uitvoerend musicus geeft hij concerten 
als solist, maar ook als begeleider van andere musici en 
is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van 
nieuwe composities. 

Op woensdag 11 mei en woensdag 18 mei geeft hij  
’s middags van 15.00 – 16.00 uur een orgelconcert ter  
gelegenheid van GAIA.

Inloopconcert met op zang Marco Rypma, Rixt Rypma en 
op gitaar Wim de Vrij en op basigtaar Sjoerd de Vries. Het 
ARTAS kwartet laat liederen horen van o.a. Herman van 
Veen, Ramses Shaffey en Jacques Brel.

ARTAS kwartet  
 

wo. 
11 
mei  
15.00 - 16.00 uur

wo. 
18 
mei  
15.00 - 16.00 uur

ma. 
09 
mei  
20.00 - 21.30 uur

College van de  
Academie van Franeker 
Een kosmische blik op 
de blauwe planeet 
door Govert Schilling 

Honderdduizenden jaren lang heeft de mens de nach-
telijke hemel bekeken vanaf de aarde. Maar dankzij 
de ruimtevaart is dat perspectief honderdtachtig 
graden gedraaid en hebben we kennis gemaakt met 
het beeld van de aarde vanuit de ruimte. Plotseling is 
onze thuiswereld niet langer een vanzelfsprekende en 
vertrouwde woonplaats, maar een kleine planeet in 
een onmetelijk universum; een kwetsbare oase in een 
onherbergzaam heelal.
Wetenschapsjournalist Govert Schilling beschrijft 
hoe dat nieuwe gezichtspunt van invloed is op onze 
kijk op de plaats van de mens in ruimte en tijd. Een  
kosmisch perspectief dat hoop en inspiratie biedt in een  
onzekere tijd.

wo.
11 
mei  
20.30 - 21.30 uur

Johannes de Heer 
zangdienst 
in de Martinikerk

Op zondagavond 22 mei is er om 19.00 uur een zang-
dienst met liederen uit de Johannes de Heer bundel. 

Het zingen wordt afgewisseld met enkele lezingen,  
gebeden en teksten. 

Iedereen is van harte welkom.

ZO.
22 
mei  
19.00 uur

een Kerk-School- 
Gezinsdienst 
in de Martinikerk

Deze dienst is voorbereid door leerkrachten en 
kinderen van de basisscholen de Toermalijn en de 
Korendrager en toegankelijk voor iedereen.

Het thema is ‘Verder dan je kijken kunt!’. De dienst 
begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Marga-
rithe Veen.

ZO.
22 
mei  
10.00 uur

Koor 
Different 
Sound

Different Sound uit Menaam is een 4-stemmig dameskoor 
met een verrassende eigen sound. Ze zingen in meerdere 
talen, zowel hedendaagse als meer traditionele liederen, 
en zowel a capella als met pianobegeleiding van dirigent 
Simon Bouma.

Different Sound laat haar eigen geluid horen op 16 mei om 
20.00 uur.

ma.
16 
mei  
20.00  uur

6-23
m e i
2022

Toegang 
Gratis!

GAIA en aanvullend 
Programma
Martinikerk
Franeker

zie de aarde  
als vanaf de maan
Bezoek Gaia in de Martinikerk in Franeker

Gaia is van vrijdag 6 tot en met maandag 23 mei 2022 te 
bewonderen in de Martinikerk (Breedeplaats 2) in Franeker. 
•  De kerk is geopend op maandag van 14.00 – 17.00 uur en 

dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 - 17.00 uur. 
•  Op vrijdagavond 13 en 20 mei en op zaterdagavond  

14 en 21 mei is de kerk extra open voor publiek van  
19.30 tot 21.30 uur. 

•  Donderdag 19 mei is de kerk de hele dag gesloten.

Duurzaamheid voor 
GAIA vraagt om een 
nieuw verhaal  
door professor  
dr. Jan J. Boersema

Het gaat met de meeste wereldbewoners heel aardig, maar 
met de planeet Aarde een stuk minder. Stijging van de zee-
spiegel, opwarming van de aarde, uitputting van grondstof-
fen, afvalbergen. We leven nog steeds niet circulair. Hoe kun-
nen we beter omgaan met onze planeet? In onze westerse 
christelijk-humanistische cultuur hebben we een krachtig en 
rationeel vooruitgangsgeloof. Past het streven naar nog 
meer welvaart nog in dit vooruitgangsgeloof? Hoe kunnen 
we dat geloof vormgeven op een manier die binnen de gren-
zen van GAIA, onze planeet past? Moeten we onze instituties, 
wetgeving en waarden veranderen? Is de benadering van 
de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus bruikbaar? Of 
moeten we terug naar oosterse of premoderne animistische 
opvattingen om een nieuwe balans te bereiken?  Professor 
Jan Boersma vraagt zich af wat de ingrediënten voor ons 
nieuwe verhaal zijn. 

wo.
18 
mei  
20.30 UUR

Twee 
tentoonstellingen
in de martinikerk
Naast GAIA zijn er gelijktijdig nog twee tentoonstellingen 
 te bezien in de Martinikerk:

In de tentoonstelling ‘Componisten in oorlogs-
tijd’ worden de levens van twintig in de Tweede We-
reldoorlog vervolgde musici belicht met foto’s,  
documenten, brieven, tekeningen en stukjes muziek.  
De componisten werden vervolgd om hun afkomst of 
standpunten, doken onder, gingen in het verzet of werden  
gedeporteerd. Acht van deze componisten hebben de 
oorlog niet overleefd.

In de tentoonstelling ‘Noach’s dieren’ is werk van verschil-
lende Friese beeldende kunstenaars te zien.

Gaia Franeker is mede mogelijk gemaakt door ARCADIA, Sense of Place, gemeente Waadhoeke en de Protestantse gemeente Franeker.


