
Kunst in de openbare 
ruimte brengt je even 
op andere gedachten 

Friese scholen 
krijgen kans om het 
muziekonderwijs te 
verbeteren

Keunstwurk neemt 
met community art 
deel aan CH2018 

‘Let’s dance’ moet 
meer Friezen aan 
het dansen krijgen 
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Keunstwurk is actief in heel 
Fryslân en zorgt ervoor  
dat kunst en cultuur  
in Fryslân aan  
kracht wint!   

Weten wat 
Keunstwurk allemaal 

doet? Blader deze 
krant door!



32

keunstwurk krante nummer 1 • mei 2016

Je bent ruim een jaar directeur van 
Keunstwurk. Je bent een Fries, maar 
hebt vooral veel gewerkt in Gronin-
gen en Drenthe. Hoe is het om weer 
in Fryslân aan de slag te zijn?
,,Het voelt als een warm bad om 
hier weer te zijn. Fryslân verschilt 
veel van Drenthe en Groningen. Zo 
speelt in Drenthe de natuur altijd 
een grote rol. In de provincie Gro-
ningen speelt bijna alles zich af in 
de stad Groningen. Ik heb het idee 
dat Fryslân meer een geheel is. Je 
hebt door de hele provincie heen veel 
culturele initiatieven. Fryslân heeft 
een sterk cultureel profiel.’’

Kun je een paar hoogtepunten noe-
men van het afgelopen jaar?
,,Ik vind dat Keunstwurk veel 
zichtbaarder is geworden. Ik heb het 
afgelopen jaar met heel veel mensen 
gepraat en kennis gemaakt. Van ge-
meenten, culturele instellingen, het 
maatschappelijke veld en scholen 
tot amateurverenigingen. Verder is 
Keunstwurk meer een partner van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 geworden. 
Samen met Leeuwarden-Fryslân 
2018 hebben we Stipe.frl (zie blz. 4) 
ontwikkeld, wat ik ook als een van 
de hoogtepunten zie. Ook heeft de 
cultuureducatie in Fryslân afgelopen 
tijd een enorme boost gekregen (zie 
blz. 8 en 9). Verder merk ik dat er 
steeds vaker een beroep op Keunst-
wurk wordt gedaan voor informatie, 
advies, artistieke- en projectonder-
steuning, onze kerntaken. Ik hoop 
dat we hier de komende jaren nog 
een slag kunnen maken. We moeten 
achter ons bureau vandaan komen 
en meer het veld in, zodat we nog 
beter zichtbaar zijn.’’  

Cultureel Fryslân staat de komende 
jaren in het teken van CH2018. Hoe 
zie jij de rol van Keunstwurk hierin?
,,Keunstwurk heeft verschillende 
rollen. Ten eerste als producent van 
projecten, zoals ‘De Reis’ (zie blz. 5). 

Ten tweede om projecten te onder-
steunen. Keunstwurk adviseert 
bijvoorbeeld ‘Kening fan ’e greide’ 
bij het opzetten van een cultuur-
educatief programma en bij ‘Eleven 
fountains’ coördineren we een 
participatieprogramma. Een andere 
rol is het coördinatiepunt betreft het 
onderwijs en CH2018 (zie blz. 8 en 
9) en zorg & welzijn en CH2018. 
Tot slot denkt Keunstwurk mee over 
de legacy van CH2018. Wat levert 
het op en wat blijft er na 2018 van 
over?’’      

Op welk gebied van kunst en cultuur 
valt voor Keunstwurk nog veel te 
winnen?
,,Op het gebied van de professionele 
kunst valt nog veel te doen, vooral 
voor de nieuwe generatie kunste-
naars. Er wordt vaak alleen gewerkt, 
terwijl er wel behoefte is om elkaar 
te ontmoeten, te netwerken en inspi-
ratie op te doen. Verder zie je dat de 
klassieke amateurkunst verandert. 
Er wordt meer gedaan aan infor-
mele kunstbeoefening. Het gaat 
om mensen die niet lid zijn van een 

vereniging, maar die wel graag iets 
willen doen.   
En er valt nog een stap te maken in 
de cultuureducatie. Ook al heeft het 
een impuls gekregen, de volgende 
stap is dat cultuureducatie een vast 
plek krijgt binnen het onderwijs. Dit 
zijn allemaal zaken waar Keunst-
wurk op in moet spelen en van 
betekenis kan zijn.’’

Is de rol die kunst en cultuur in de 
samenleving spelen –het moet een 
(sociale) functie hebben– groter 
geworden?
,,Zeker. Dat heeft te maken met de 
tijd waarin we leven. We leven in 
een individuele maatschappij en 
doen veel alleen achter de computer. 
Er is behoefte om elkaar te ontmoe-
ten. Kunst en cultuur is een prachtig 
domein om samen mooie dingen te 
maken, te zien en samen te ervaren. 
Ik denk dat Fryslân zelfs nog iets 
specialer is in deze trend. Fryslân 
heeft een sterkte identiteit en is een 
hechte gemeenschap, die we meer 
open willen gooien. Voor overheden 
is de sociaal maatschappelijke waar-
de steeds vaker een voorwaarde om 
geld in kunst en cultuur te steken. 
Ik vind kunst met een grote letter K 
ook erg belangrijk. Het een kan niet 
zonder het andere.’’ 

Wat is jouw droom voor cultureel 
Fryslân? 
,,We hebben in 2000 ‘Simmer 2000’ 
gehad en in 2018 hebben we culture-
le hoofdstad. Ik hoop niet dat we dan 
weer een lange tijd moeten wachten 
op een grootschalig gebeuren. Het 
zou mooi zijn als we voortaan om de 
vijf jaar een groot cultureel spekta-
kel hebben waarin we voortborduren 
op de ‘Iepen mienskip’. Ik hoop 
dat dit kan bijdragen aan het beter 
borgen van kunst en cultuur in de 
Friese mienskip. En dat we net zo 
trots kunnen zijn op onze Friese 
kunst en cultuur als op onze Friese 
helden en de Friese sporten zoals 
het skûtsjesilen en keatsen.’’     

www.depassant.frl

Keunstwurk heeft in opdracht van de provincie Fryslân De pASsant opgezet. De pASsant 
is een theatrale reis door het gebied waar de nieuwe snelweg De Centrale As doorheen 
gaat. Deze autoweg loopt van Dokkum naar Nijega. In het najaar van 2016 wordt  
De Centrale As officieel geopend. Vanwege de opening zijn er allerlei activiteiten 
waaronder de locatietheatervoorstelling De pASsant, die in de zomer van 2016 plaatsvindt.

Twee routes
De pASsant bestaat uit twee voorstellingen. De 
ene voorstelling volgt de noordelijke route en doet 
onder meer Dokkum, De Westereen en Broekster-
wâld aan. De andere volgt een zuidelijke route en 
komt onder andere langs Burgum, Hurdegaryp en 
Sumar. Het publiek wordt vervoerd met een bus 
die langs de locaties gaat waar een voorstelling te 
zien is. Per busreis zijn er vijf voorstellingen die 
ongeveer twintig minuten duren. 

,,Deze theatrale busreis is gemaakt door bewo-
ners in de buurt van De Centrale As samen met 
professionals’’, vertelt projectleider Luuk Eisema. 
,,In overleg met verenigingen, culturele commis-
sies en dorpsbelangen hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Je 
begint met niets en gezamenlijk bedenk je de 
locaties en de voorstellingen.’’ De voorstellingen 
gaan bijvoorbeeld over de historie, actualiteit of 
uitzonderlijkheid van de dorpen en omgeving. 
,,Iedereen is enthousiast. Het is een mooie manier 
om je dorp of omgeving te laten zien.’’

Klompen
Een van de voorstellingen vindt plaats voor het 
klompenmuseum in Noardburgum. ,,In de hele 
voorstelling wordt niet gesproken, maar je hoort wel 
geluiden’’, vertelt regisseuse Karin Idzenga. 

Het stuk neemt het publiek mee terug in de tijd. 
,,Het begint in de 19e eeuw. We zien de mensen 
die in het armenhuis wonen, dat tegenwoordig de 
klompenfabriek is. Je hoort geluiden die bij de tijd 
horen: bezems, gezaag en mensen die op klompen 
lopen. De tijd gaat door en er komen andere gelui-
den bij van bijvoorbeeld een telefoon die rinkelt’’, 
vertelt Karin. ,,De geluiden die je hoort symbolise-
ren de tijd die doorgaat. Zo hoor je het geluid van de 
klompmachines, dat betekent dat de industrialisatie 
is begonnen.’’ Op een geven moment is er ook mu-
ziek te horen die de geluiden versterkt, uitgevoerd 
door de lokale brassband Bernlef.

,,Het stuk gaat over het verloop van de tijd. Over het 
verdwijnen van dingen, die worden vervangen door 
nieuwe, die verbetering brengen. Zo kun je ook 
naar De Centrale As kijken. Mensen zijn vaak bang 
voor nieuwe dingen, terwijl het achteraf vaak erg 
mee blijkt te vallen.’’

Theater langs De Centrale As

“ We moeten trotser  
worden op onze Friese 
kunst en cultuur’’ 

Cultureel Fryslân begint steeds meer te bruisen in de aanloop 
naar Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 
2018. Het is een periode waarin veel werk te verzetten is voor 
Keunstwurk, maar ook ná 2018. Keunstwurk is de spin in het 
web van cultureel Fryslân. Een vraaggesprek met directeur 
Douwe Zeldenrust.     

•  Partner voor het culturele veld
• Netwerkspeler van formaat
• Expertise en ondersteuning
• Cultuureducatie
•  Amateurkunst en professionele 

kunst
• Deskundigheidsbevordering

•  Project- en product ontwikkeling
• Facilitaire ondersteuning
•  Dans- en theaterstudio’s  

Yn Blau
• Partner CH2018
• Keunstwurk werkt vraaggericht
• Informatie en advies

Keunstwurk in een notendop

Burgum

Nijega

Feanwâlden

Hurdegaryp

Garyp

Dokkum

C
entrale A

s

De Westereen
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De community art-opleiding van 
Keunstwurk was hierbij erg nuttig. 
,,Tijdens de opleiding krijg je hand-
vatten en inspiratie om de mensen 
in je plan mee te nemen. Mensen die 
zelden met kunst en creativiteit te 
maken hebben.’’ Uiteindelijk was er 
een groep van zo’n dertig buurtbe-
woners betrokken bij de voorstelling, 
zowel voor als achter de schermen.
De theaterwandeling is een menge-
ling van verhalen van de buurtbewo-
ners en van de in Leeuwarden gebo-
ren Saskia van Uylenburgh, de vrouw 
van Rembrandt van Rijn. De wijk is 
naar haar vernoemd. De bezoekers 
wandelen langs acht verschillende 
scenes verspreidt door de wijk. ,,Ik 
vond het mooi om te zien dat mensen 
die niks met theater hebben toch op 
een soort van podium staan’’, aldus 
Jeanine. 

Ik, Saskia
Theatermaakster Jeanine Niemendal 
heeft zich voor De Reis helemaal op 
de Leeuwarder Saskiabuurt gestort. 
Het is een wijk met sociale woning-
bouw waar veel verschillende soorten 
mensen wonen: van studenten en 
starters tot mensen die er van ouds-
her al heel lang wonen. Samen met 
een groep buurtbewoners heeft ze de 
theaterwandeling ‘Ik, Saskia’ bedacht 
en gemaakt. 
Ze is bij heel wat bewoners op de 
koffie geweest om kennis te maken. 
,,Je begint met niks en gaat met 
bewoners in gesprek.’’ Jeanine was 
op zoek naar de verhalen van de wijk-
bewoners om hier een theatervoor-
stelling van te maken. ,,De inbreng 
kwam van de bewoners en het was 
aan ons om er een kunstzinnige en 
artistieke wending aan te geven.’’

Haring & Hummus
Theatermaakster Janneke de Haan 
en psychologe Geertje Postma 
houden zich voor De Reis bezig met 
vluchtelingen. Het is een actueel 
onderwerp dat de gemoederen in 
ons land flink bezighoudt. Janneke 
en Geertje richten zich vooreerst op 
de inwoners van Sint Annaparochie 
en de bewoners van het asielzoe-
kerscentrum aldaar. Doel is om deze 
groepen met behulp van cultureel 
maatschappelijke interventies dich-
ter bij elkaar te brengen.
Ze hebben verschillende avonden 
georganiseerd zodat beide groepen 
met elkaar konden kennismaken. 
Allemaal onder het genot van allerlei 

gerechten die de deelnemers hadden 
meegenomen: van dolma (gevulde 
wijnbladeren met gehakt) tot huts-
pot. Er werd onder meer gedanst, 
een spreekbeurt over schaatsen 
gegeven en natuurlijk veel gepraat, 
want iedereen was heel nieuwsgierig 
naar elkaar.
,,Ik vind het mooi om te zien hoe de 
houding van mensen verandert en 
ze zomaar praatjes met onbekenden 
maken’’, vertelt Janneke. De volgende 
stap is het maken van een theatrale 
tocht van het azc naar het centrum 
van het dorp. De voorstelling wordt 
mede gefinancierd door het VSB 
Fonds. ,,De inhoud moet komen uit 
de verhalen van de mensen.’’

Toolbox 
Op Stipe.frl vind je een sjabloon van 
een projectplan die je voor je eigen 
project in kunt vullen. Zo weet je 
zeker dat je alle belangrijke onder-
delen benoemt. Het projectplan kun 
je tussentijds opslaan om het later 
weer aan te vullen. Het uitgewerkte 
projectplan kun je downloaden en 
gebruiken voor het aanvragen van 
financiën bij fondsen. 

Projectenprikbord 
Iedereen die bezig is met een project, 
kan zijn of haar project plaatsen op 
het interactieve projectenbrikbord. 
Hier kun je vragen stellen aan 
andere initiatiefnemers. Zo kun je 
van elkaar leren en elkaar inspireren. 
Het prikbord heeft een uitgebreide 
zoekfunctie op discipline, locatie en 
tijd. Zo kom je snel bij de projecten 
die interessant zijn voor jou om te 
lezen of bij aan te sluiten. 

Plannenboek    
Het makkelijk leesbare plannenboek 
is een naslagwerk voor bedenkers 
en uitvoerders, waarin alle facetten 
van het organiseren van je eigen 
cultureel project aan de orde komen. 
Hoe zet je een idee om naar een 
concreet plan? Welke vergunningen 
moet je aanvragen? Hoe zit het met 
de verzekering? Hoe maak je een 
persbericht? Dit is maar een kleine 

greep uit het plannenboek dat via de 
site te bestellen is. 

Kennisbank
Om snel informatie over een onder-
werp te vinden, kun je de uitgebreide 
kennisbank raadplegen. Deze is op 
de zelfde manier opgebouwd als de 
toolbox en het plannenboek. Daar-
door kun je deze drie hulpmiddelen 
heel goed naast elkaar gebruiken.  
De kennisbank wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe artikelen. 
Voor het zoeken naar financiering 
voor je project is er de gratis fond-
sendatabase op Stipe.frl. Hierin staat 
een overzicht van alle fondsen en 
subsidies voor Fryslân. 

Workshops 
Wil je nog meer weten over een 
specifiek onderwerp, bijvoorbeeld 
over fondsenwerving, vrijwilligers-
management, crowdfunding of PR? 
Kom dan naar een van de workshops, 
cursussen en lezingen die Keunst-
wurk regelmatig organiseert met 
workshopgevers die hun ervaring 
graag met je delen. Houd de agenda 
in de gaten voor actuele data.

Naast alle praktische ondersteuning 
geeft Keunstwurk met Stipe ook 
artistieke ondersteuning.

www.stipe.frl

Het jaar 2018 komt steeds dichterbij! Leeuwarden-Fryslân is dan culturele 
hoofdstad van Europa. In Fryslân willen we met behulp van cultuur een 
blijvend betere wereld creëren. Er ligt een bidbook met plannen, en los 
daarvan mag iedereen die een idee heeft iets organiseren. Uit alle hoeken 
van Fryslân komen de ideeën nu al bovendrijven. Maar hoe pak je dat 
allemaal aan? Hoe krijg je geld voor je plan bij elkaar? Hoe zorg je voor 
bekendheid voor je initiatief? Keunstwurk heeft hiervoor samen met 
CH2018 Stipe.frl opgezet. Een website die ondersteuning geeft voor het 
uitvoeren van je plan. 

Keunstwurk onder-
steunt CH2018

Voor je culturele project kun je 
fondsen aanschrijven of subsidies 
aanvragen, maar je kunt ook het 
heft in eigen handen nemen door 
te crowdfunden! Keunstwurk werkt 
al een tijd samen met voordekunst, 
de grootste crowdfundwebsite van 
Nederland op het gebied van kunst 
en cultuur. Met crowdfunding 
vraag je mensen om geld te done-
ren voor je project in ruil voor een 
tegenprestatie.

Aafke Ytsma uit Leeuwarden heeft 
crowdfunding gebruikt voor haar 
project ‘Walk of Art’. Ze was erg 
succesvol en haalde zelfs meer dan 
het benodigde bedrag binnen voor 
haar wandeltocht naar het zuiden 
van Europa. Tijdens deze tocht 
schilderde ze de omgeving. Ze 
geeft een aantal tips voor succes-
volle crowdfunding.

TIP 1. Duidelijk verhaal
,,Zorg dat je plan en doel duidelijk 
zijn en oefen je verhaal bij familie 
en vrienden. Door de vragen die 
zij stellen krijg je een idee waar de 
interesses liggen in je project.’’ 

TIP 2. Zichtbaarheid 
,,Ik heb een website en een Face-
book pagina aangemaakt die tege-

lijk de lucht ingingen. Zo creëer je 
als het ware een buzz.’’

TIP 3. Leuke tegenprestatie
,,Zorg voor een leuke tegenpresta-
tie. Bij mij kregen mensen een set-
je ansichtkaarten of een originele 
aquarel, afhankelijk van de hoogte 
van het gedoneerde bedrag,’’

TIP 4. Media-aandacht
,,Ik heb een kort en bondig pers-
bericht gemaakt en goed geke-
ken welke media geïnteresseerd 
zouden kunnen zijn. Ik heb het 
verstuurd naar lokale en regionale 
media en naar een wandeltijd-
schrift, omdat ik ging wandelen.’’

TIP 5. Houd iedereen op de hoogte
,,Ik hield via de mail bijna al mijn 
mailcontacten op de hoogte van 
mijn actie. Ook zette ik regelmatig 
posts op Facebook. Hierin vertelde 
ik hoe mijn actie verliep en wat me 
bezig hield in de voorbereiding.’’

Keunstwurk en voordekunst orga-
niseren regelmatig bijeenkomsten 
over crowdfunding in Fryslân. 
Houd de site in de gaten voor 
actuele data.

www.keunstwurk.nl/voordekunst

De Reis is een van de culturele hoofd-
stadprojecten van Keunstwurk. De Reis 
bestond al voordat Leeuwarden gekozen 
was om in 2018 culturele hoofdstad van 
Europa te worden. Doel toen was onder 
meer de Friezen warm te maken voor 
CH2018. De organisatie van CH2018 
heeft Keunstwurk gevraagd met een ver-
volg te komen. Dit vervolg is inmiddels 
in volle gang!

Wat is De Reis?
Crowdfunding De mienskip 

in met  
De Reis

Community art
Centraal binnen De Reis staat com-
munity art. Deze kunstvorm heeft als 
doel de gemeenschap bij kunstprojec-
ten te betrekken, om zo de gemeen-
schapszin en de leefbaarheid van de 
eigen omgeving te verbeteren. Kunst 
wordt gebruikt als katalysator om 
maatschappelijke processen in gang 
te zetten.  

De artistiek leiders krijgen dit jaar 
binnen De Reis een speciale opleiding 
in community art. Het is de bedoeling 
dat De Reis steeds meer uitgroeit naar 
een methode, die ook na 2018 ge-
bruikt kan worden om mooie dingen 
neer te zetten met de mienskip.  
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Meer Friezen aan het dansen krijgen. Dat is een 
van de doelen van het dansproject ‘Let’s Dance’, dat 
Keunstwurk onlangs is gestart. Het is een commu-
nity dans project, waarin wordt gewerkt met verha-
len en inbreng van de deelnemers. Daarnaast heeft 
het project een internationaal tintje. Samen met 
dans- en theatermakers uit Granada, Glasgow en 
Bremen wordt er toegewerkt naar een voorstelling.

,,Er valt nog zoveel te halen op het gebied van dans 
in Fryslân’’, vertelt Hannelore Duynstee, adviseur 
Dans bij Keunstwurk en zakelijk leider van ‘Let’s 
Dance’. ,,Nu wordt er een advertentie geplaatst of 
is er een website. Dansliefhebbers kijken zo wat 
er allemaal is en nemen les. Met community dans 
theater daarentegen gaan we zelf op zoek naar deel-
nemers, nieuwe doelgroepen. Met hen werken we 
in projectvorm naar een voorstelling toe.’’

Migratie
De doelgroepen die bij ‘Let’s Dance’ worden bena-
derd zijn 60-plussers en allochtone Friezen die al 
wat langer in Fryslân wonen. Het thema voor de 
voorstelling is ‘migratie’. ,,Daarnaast hebben we 
tien jonge professionele dans- en theatermakers 
gevraagd mee te doen. Zij gaan samen met artis-

tiek leider Grietine Molenbuur in de loop van dit 
jaar met de onervaren dansers aan de slag.’’ De 
jonge makers krijgen eerst workshops over deze 
nieuwe manier van werken.

Uitwisseling
Daarnaast vindt er een uitwisseling plaats tussen de 
deelnemende steden. In iedere stad wordt een week 
gedanst met een aantal makers. In de zomer is 
het internationale gezelschap in Leeuwarden. ,,De 
laatste stad is Granada en hier vindt aansluitend 
de première van de gezamenlijke eindchoreografie 
plaats. Die is in februari volgend jaar. In april 2017 
hebben we met onze eigen groep een voorstelling in 
De Harmonie’’, aldus Hannelore.

Meer dansen
,,Ik hoop dat we nieuwe doelgroepen meer aan het 
dansen krijgen, zoals ouderen. Vaak denkt men: ik 
ben fysiek te beperkt om goed te kunnen dansen, 
maar je kunt altijd iets met beweging. Het is juist 
zo’n mooi middel om mee te communiceren en een 
verhaal te vertellen. Ik hoop ook dat dit besef bij 
dansmakers en -docenten meer zal komen.’’

www.keunstwurk.nl/dans 

Bloeiende talenten
,,Je merkt hoe talenten al in een hele korte tijd zijn 
gegroeid’’, vertelt Johannes Terpstra, projectleider 
van fulkaan. Erg succesvol is Yakumo Orchestra, 
dat nu zelfstandig verder is gegaan. Blazers en 
slagwerkers werden aan de dj’s van Yakumo ge-
koppeld. ,,Ze zijn nu verbonden aan de Popfabriek 
en hebben inmiddels op verschillende festivals 
en op Noorderslag gestaan. In de zomer staan ze 
zelfs op het Glastonbury Festival in Engeland.’’ 
 
Toekomst
Het is de bedoeling dat fulkaan komende jaren 
een discipline-overstijgend talentontwikkelings-
programma wordt. Van muziek tot theater en 

van dans tot beeldende kunst. En dan niet alleen 
losse projecten per discipline, maar ook projecten 
waar verschillende disciplines samenkomen. ,,In 
het theater wordt bijvoorbeeld weer heel anders 
gewerkt dan in de muziek. Door samen te werken 
kan men van elkaar leren’’, vertelt Johannes. ,,En, 
belangrijker nog, er ontstaan ongetwijfeld ver-
rassende mooie dingen, omdat er out of the box 
wordt gewerkt.’’ 

Jong geleerd atelier 
Het ‘Jong geleerd atelier’ loopt alvast vooruit op 
de toekomst van fulkaan. Dit atelier is ontstaan 
vanuit een rubriek in het Friesch Dagblad. Zeven-
tien jongeren -muzikanten en een danseres- heb-
ben in dit project multidisciplinair gewerkt. ,,We 
begonnen met helemaal niks’’, vertelt een van de 
docenten Kees van der Meer. ,,In een week tijd 
hebben we met z’n allen de theater-, dans-, en mu-
ziekvoorstelling ‘Later als ik groot ben’ bedacht en 
gemaakt.’’ De deelnemers lieten met de voorstel-
ling hun gevoel van passie zien voor bijvoorbeeld 
muziek of dans. 

Kees ziet enorme meerwaarde van het werken met 
verschillende disciplines. ,,Er komt ruimte voor 
nieuwe inzichten als je verschillende disciplines 
aan elkaar verbindt. Je kunt zo nog meer of juist 
een andere betekenis geven aan de muziek die je 
maakt.’’

www.keunstwurk.nl/fulkaan

fulkaan is alweer een tijdje onderweg en het 
gaat goed! Honderden muzikale talenten, 
docenten en musici hebben inmiddels 
tientallen fulkaan-projecten opgezet. In 2013 is 
Keunstwurk samen met het muzikale veld in 
Fryslân met fulkaan gestart. Onder leiding van 
inspirerende musici of gastdirigenten spelen 
talenten in een orkest, een ensemble of in een 
atelier. In de toekomst zal fulkaan zich meer en 
meer op verschillende disciplines gaan richten. 
Om ook deze talenten te stimuleren en te 
ontwikkelen. 

fulkaan breidt uit 

Cultuur en zorg
Rondom deze voorstelling heeft Keunstwurk ex-
pedities en een keukentafelgesprek georganiseerd 
vanuit het programma Kunst Versterkt. Centrale 
vraag was hoe de kunst- en zorgsector elkaar kun-
nen versterken. De danslessen van Marlien zijn 
een perfect voorbeeld van hoe kunst een positieve 
uitwerking in de zorg kan hebben.

,,Tijdens het dansen werk je aan balans, houding 
en ritme. Je bent creatief bezig, beweegt al je 
spieren en het is gezellig met de groep. Ik denk 
dat men zich bij de fysiotherapeut patiënt voelt, bij 
mij zijn ze dansers en zo behandel ik ze ook.’’ 

Ties van der Veen uit Leeuwarden merkt gelijk als 
hij een week niet heeft gedanst. ,, Ik voel me beter 
als ik gedanst heb dan dat ik een week niks doe. 
Bovendien is het hartstikke leuk. Als ik wegga, dan 
ebt de muziek nog na.’’ Paulus Vroegop uit Sint An-
neparochie vult hem aan. ,, Het vrolijkt je op. Van 
dansen word je blij, van fietsen en lopen niet echt, 
dat is een stuk saaier.’’ 

Voorstelling
De groep heeft een voorstelling gemaakt: ‘Dans, 
Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’. De 
dansvoorstelling vertelt wat de ziekte van Parkinson 
teweegbrengt. ,,Grote uitdaging was het vinden van 
de juiste balans. Ik was op zoek naar de positieve 
kanten, het moest niet te verdrietig worden’’, aldus 
Marlien. 

De dansers met de ziekte van Parkinson dansten 
in de voorstelling samen met professionele en 
amateurdansers van de dansschool van Marlien. 
Paulus vertelt dat deze dansers hun geheugen zijn. 
,,We vergeten snel dingen, de dansers helpen ons 
de voorstelling door.’’ Sinds de eerste voorstelling 
in het voorjaar van 2016 stromen de verzoeken bin-
nen om op te treden. Zo treden ze later dit jaar in 
samenwerking met revalidatie Friesland op in het 
revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

Marlien vindt het belangrijk om te kijken naar wat 
je wel allemaal nog kan wanneer je ziek bent. Ze 
zoekt in haar lessen en in de voorstelling naar de 
positieve mogelijkheden van iemand die ziek is. De 
danslerares prijst het doorzettingsvermogen en de 
motivatie van haar dansers. ,,Ze zijn er altijd, ook 
al voelen ze zich niet zo goed. Ik vind het heel erg 
leuk om ze dansles te geven, we hebben vaak lol.’’

Dansdocente Marlien Seinstra geeft sinds 
anderhalf jaar les aan mensen die de ziekte van 
Parkinson hebben. Beweging is heel belangrijk 
voor hen. ,,Ik zie ze als dansers, niet als 
patiënten’’, vertelt Marlien. Iedere week komt 
de groep samen om te oefenen in Yn Blau en ze 
hebben de voorstelling ‘Dans, Vecht, Huil, Bid, 
Lach, Werk en Bewonder’ gemaakt.Let’s Dance! 

Met de bus de provincie in

De dans- en theaterstudio’s bij 
Keunstwurk hebben een nieuwe 
naam gekregen: Yn Blau. Voorheen 
heette deze plek het Huis voor 
Amateurkunst. Alexander Molina 
is een van de gebruikers van de 
dansstudio. Hij komt iedere week 
speciaal uit Groningen naar Yn 
Blau om te oefenen. Hij werkt toe 
naar het toelatingsexamen voor 
docent klassiek ballet aan de Royal 
Academy of Dance in Londen. Hij 
vindt de danszaal van Yn Blau een 
prettige zaal om te oefenen. ,,Het is 

een professionele zaal met barres, 
muziekinstallatie, spiegelwanden en 
speciale dansvloer. Het is een zwe-
vende en dat is erg prettig. De vloer 
veert bij het springen mee, en dat is 
beschermend voor het gestel.’’ De 
dans- en theaterstudio’s zijn voor-
zien van professionele faciliteiten 
en zijn geschikt voor uiteenlopende 
dingen. Van theatersport en zang 
tot lezingen, workshops en cultuur-
educatie voor het onderwijs. 

www.ynblau.frl

Het aantal 65-plussers is de 
afgelopen jaren aanzienlijk toe-
genomen. Fryslân vergrijst. Met 
alle gevolgen van dien. Natuurlijk 
willen we de senioren en daarmee 
onze samenleving graag vitaal 
houden. Deelname aan actieve 
kunstbeoefening helpt daar bij, 
wijzen onderzoeken uit. Echter 
blijkt dat kunstprofessionals 
in Fryslân zich relatief weinig 
richten op deze senioren, terwijl 
30 procent van de Friezen 65 jaar 
of ouder is! Keunstwurk start 
daarom met het project ‘De bus: 
tijd voor talent’. Doel is om meer 
65-plussers actief in aanraking 
met kunst en cultuur te laten ko-
men. Niet door allerlei activiteiten 

vóór de doelgroep te bedenken, 
maar juist samen mét hen. In 
de loop van 2016 gaat Keunst-
wurk met de kunstenaars Daan 
Levy en Machiel Braaksma in 
een bus de provincie in, op zoek 
naar 65-plussers. Eerst worden 
de gemeenten Smallingerland en 
Achtkarspelen aangedaan, later 
volgt heel Fryslân. Daan en Ma-
chiel gaan samen met de 65-plus-
sers aan de slag op het gebied 
van kunst en cultuur, op dezelfde 
wijze als bij De Reis (zie blz. 5). 
Ook wordt er onderzoek gedaan 
naar de kunstparticipatie door, en 
het aanbod voor 65-plussers, want 
hier is weinig over bekend.

Dansen met Parkinson
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Uurcultuur

De komende jaren gaat er hard 
gewerkt worden aan meer en beter 
muziekonderwijs. Met de subsidie-
regeling ‘Impuls muziekonderwijs’ 
van het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie kunnen scholen investeren 
in meer en beter muziekonderwijs 
op de basisschool. Dit biedt kansen 
voor het onderwijs in Fryslân. De 
minister heeft landelijk 25 mil-
joen euro beschikbaar gesteld en 
Keunstwurk helpt in Fryslân met 
de ondersteuning. Drie jaar lang 
kunnen deelnemende scholen geld 
en ondersteuning krijgen om toe 
te werken naar structureel muzie-
konderwijs. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat er een schoolband, -koor, of 
-orkest wordt opgericht. 

Keunstwurk helpt basisscholen bij 
het verbeteren van het muziekon-
derwijs met ‘Muzykpuls’ langs drie 
lijnen:

1.  Actieve hulp, advies en onder-
steuning voor scholen bij het 
maken en schrijven van de 
aanvraag. Hiertoe hebben we 
een Quick Scan ontwikkeld. De 
opbrengst van de Quick Scan 
vertalen we in de aanvraag voor 
de scholen.

2.  Organiseren van teambijeen-
komsten, het opfrissen van 
vaardigheden en het opdoen van 
inspiratie voor muzieklessen.

3.  Deskundigheidsprogramma 
en coördinatie op de scholen. 

Scholen kunnen met behulp van 
‘Muzykpuls’ een methodiek ma-
ken voor het muziekonderwijs 
op hun school. 

Onlangs hebben zo’n tachtig 
scholen mee gedaan aan onze 
nulmeting. Hieruit blijkt dat er op 
alle scholen wel iets wordt gedaan 
wordt met muziek, maar er zit vaak 
weinig lijn in. Er zijn uiteindelijk 
ongeveer vijftig Friese scholen die 
een aanvraag hebben ingediend 
voor deze regeling. Op 1 oktober 
gaat het loket weer open voor de 
tweede ronde. Keunstwurk gaat 
hierover de komende tijd alle scho-
len informeren en benaderen.

Er is de laatste jaren veel bezuinigd 
op kunst en cultuur, ook het 
muziekonderwijs ontkwam hier 
niet aan. Muziekles in de vrije tijd 
wordt steeds meer overgelaten aan de 
markt. Hierdoor is de kwaliteit en de 
toegankelijkheid ervan onder druk 
komen te staan. 

Daarom is Keunstwurk het 
samenwerkingsprogramma  
‘De Friese Muziekbrigade’ gestart. 
Samen met Cultuur Kwartier Sneek, 
Ateliers Majeur uit Heerenveen en de 
organisatie van culturele hoofdstad. 
Dit samenwerkingsverband wordt 
komende tijd uitgebreid. Met 

muziekaanbieders, het onderwijs en 
de overheid wordt gewerkt aan de 
toegankelijkheid en vernieuwing van 
het muziekonderwijs.

,,Er zijn in Fryslân nog veel witte 
vlekken betreft het muziekonderwijs. 
De Friese muziekbrigade heeft als 
doel dat alle jongens en meisjes 
tussen de vier en achttien jaar 
de mogelijkheid moeten hebben 
om muziekles te krijgen’’, vertelt 
directeur van Keunstwurk, Douwe 
Zeldenrust. ,,Fryslân heeft een grote 
muzikale traditie van koren, fanfares 
en bandjes. We willen dat dit over 
tien jaar nog zo is!’’

Friese Muziekbrigade

Met Uurcultuur zorgt Keunstwurk ervoor dat 
alle Friese basisschoolkinderen de kans krijgen 
om onder schooltijd professionele voorstellin-
gen te zien. Uiteenlopend van toneel-, dans-, 
vertel-, poppen- en muziektheatervoorstellin-
gen, al meer dan 25 jaar. Een van de voorstel-
lingen dit jaar was ‘Breidzje’ van Tryater over 
verwondering, groeien en groter worden.
Keunstwurk is verder al druk bezig met het 
bedenken van een topmenu voor Uurcultuur 
in 2018, het jaar dat Leeuwarden culturele 
hoofdstad van Europa is. Het is de bedoeling 
dat alle voorstellingen een verband hebben met 
een van de projecten van CH2018.

www.keunstwurk.nl/uurcultuur 

Een boost voor het muziekonderwijs!

Cultuurprofielscholen
Basisscholen die ambitieus zijn op 
het gebied van cultuuronderwijs 
kunnen sinds kort officieel cul-
tuurprofielschool worden. Voor het 
voortgezet onderwijs bestond dit al. 
Een cultuurprofielschool handelt 
vanuit de overtuiging dat kunst en 
cultuur een onmisbare bijdrage le-
veren aan de ontwikkeling van kin-
deren. Het maakt een vast onderdeel 

uit van het onderwijsprogramma. 
Keunstwurk is het informatie- en 
steunpunt voor scholen die dit wil-
len. Er worden in noordelijk verband 
ontmoetingen georganiseerd tussen 
scholen die een cultuurprofielschool 
willen zijn. Doel is om geïnspireerd 
te raken en met elkaar te werken 
aan een hogere standaard van het 
cultuuronderwijs. 

Daarnaast komt Keunstwurk in 
2018 met een educatief menu voor 
het onderwijs, dat bij ieder pro-
ject uit het bidbook aansluit. Een 
voorbeeld dat nu al loopt is ‘Patatoes 
go wild’, een project uit het bidbook 
over dichten en aardappelen. Er is 
een uitwisseling tussen basisscholen 
op Het Bildt en Malta (de hoofdstad 
van Malta, Valletta, is in 2018 ook 
culturele hoofdstad van Europa).  

Ze maken gedichten over de aardap-
pel en krijgen er les over. Ook heb-
ben de scholen contact met elkaar. 
De kansen voor scholen worden 
zo goed mogelijk bekend gemaakt 
in de nieuwsbrief CH2018 Junior, 
waarvan de eerste in mei 2016 is 
verschenen. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan via de website. 

www.keunstwurk.nl

CH2018 Junior

De afgelopen vier jaar heeft het 
cultuuronderwijs op de lagere 
scholen een flinke impuls gekre-
gen met KEK! (Kultueredukaasje 
mei Kwaliteit) van Keunstwurk. 
Dat gebeurde met de projecten voor 
leerkrachten: Wy sjonge, Tekens-
koalle, Speure nei spoaren, Wy 
spylje en Wy Dûnsje ter inspiratie 
en het vergroten van deskundig-
heid. Daarnaast konden leerkrach-
ten zich laten scholen tot interne 
cultuurcoördinator. Die houdt zich 
bezig met het cultuurprogramma 
van een school. Ook zijn in het ka-
der van KEK! de banden tussen het 
onderwijs en het lokale culturele 
veld verbeterd.

,,Na vier jaar zien we dat cultuur 
steeds vaker geïntegreerd is in het 
onderwijs in plaats van iets dat 
er even bij wordt gedaan’’, vertelt 
Lummie Fokkema, projectleider 
van KEK!. ,,Scholen denken hier 
beter over na.’’

Onderduikersboot
,,Een mooi voorbeeld zijn de 
erfgoedprojecten in de Stellingwer-
ven’’, vervolgt Lummie. Het project 
‘De Bok’ van basisschool De Lamer 
in Oldelamer heeft de prijs voor 
het beste erfgoededucatieproject 
van Fryslân gewonnen. Rondom 
onderduikersboot ‘De Bok’ werd 
van alles gedaan. Van het schrijven 
van gedichten en een bezoek aan 
het Verzetsmuseum tot het maken 
van een eigen monument en een 
openlucht spel. ,,De Stellingwerver 
scholen hebben een eigen digitaal 
platform met allerlei erfgoededu-
catieprojecten erop. En er zijn 
plannen voor het maken van een 
Stellingwerver canon.’’

Vervolg
Hopelijk gaat de provincie Fryslân 
een vervolg op KEK! in de peri-
ode 2017-2020 steunen. ,,We zijn 
een flink eind op de goede weg 
en hopen in de komende vier jaar 

Cultuuronderwijs 
Fryslân verbeterd 

nog een stap te maken. Kwaliteit 
betekent dat cultuuronderwijs in 
het hart van het basisonderwijs 
zit. Dit past precies in de belang-
rijkste onderwijsontwikkelingen, 
en daarom is het ook zo de moeite 
waard om verder in te investeren. 

Scholen worden dan echt eigenaar 
van hun eigen cultuuronderwijs. 
Dáár willen we naar toe groeien’’, 
aldus Lummie. 

www.kultuerfilter.nl  

Keunstwurk is voor zorg & welzijn en voor het onderwijs in Fryslân 
het coördinatiepunt betreft de activiteiten rond culturele hoofdstad. 
Kunstkade doet dit voor Leeuwarden. Scholen kunnen zelf met 
initiatieven komen of bij het bestaande programma aanhaken. 
Scholen kunnen bij Keunstwurk terecht om raad en advies bij de 
uitvoering, maar ook voor vragen. Hiervoor kan gemaild worden 
naar: stipe@keunstwurk.nl. 
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ZZP salon
Keunstwurk organiseert regelmatig bijeenkom-
sten voor ZZP’ers. In de kunst- en cultuursector 
zijn er de laatste jaren veel zzp-ers bijgekomen. 
Keunstwurk brengt culturele ondernemers bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen, inspira-
tie op te doen en te discussiëren. Bijvoorbeeld 
over de veranderingen van de belastingregels, 
het werken in een collectief of visie op je eigen 
bedrijf. Kijk op de website van Keunstwurk voor 
actuele data van deze bijeenkomsten. 

www.keunstwurk.nl 

Regie-opleiding
Keunstwurk verzorgt al meer dan dertig jaar de 
kaderopleiding tot regisseur in het amateurtheater. 
De opleiding duurt drie jaar. Na de zomer 2016 
start een nieuwe lichting. Er wordt lesgegeven in 
onder meer spel, coaching/overdracht, tekstbehan-
deling, dramaturgie-geschiedenis, decor, kleding, 
geluid en licht. De opleiding wordt afgesloten met 
een avondvullend stuk bij een vereniging in Frys-
lân. Deze producties worden begeleid vanuit de 
opleiding. De regie-opleiding is van groot belang 
voor het amateurtheater in Fryslân, waar de vraag 
naar regisseurs groot is. Afgestudeerden dragen 
mede bij aan het levend houden van het amateur-
theater. Voor de leefbaarheid in de dorpen en het 
voortleven van de Fryske taal is het amateurthe-
ater onmisbaar. De regisseurs van de opleiding 
brengen vernieuwing, zoals nieuw repertoire en 
nieuwe werkwijzen. 

www.keunstwurk.nl/theater

Vredeman de Vriesprijs
Keunstwurk organiseert in opdracht van de 
provincie Fryslân ieder jaar de Vredeman de 
Vriesprijs. Het ene jaar is het de prijs voor beste 
architectuur en het andere jaar voor vormgeving. 
De provincie hoopt met de prijs een impuls te 
geven aan de ontwikkeling en de belangstelling 
voor vormgeving en architectuur in Fryslân.  
In 2015 werd de prijs voor vormgeving uitgereikt. 
Die ging naar Claudy Jongstra en opdrachtge-
ver Natlab/Plaza Futura uit Eindhoven. Claudy 
verzorgde voor de zogeheten ‘Denkkamer’ de 
wandbekleding. Een jaar eerder, in 2014, kreeg 
architect Jacob Borren van Borren Staalenhoef 
Architecten BV, samen met opdrachtgever de 
Familie Kramer-Wapstra uit Leeuwarden de prijs 
voor architectuur. Die kregen ze voor de restaura-
tie, verbouw en uitbreiding van Villa Juliana  
in Leeuwarden.  

Ruimte voor dialoog
NHL en Stenden University starten samen met 
Keunstwurk, Tryater en het Fries Museum 
een onderzoeksproject naar de communicatie 
tussen kunstorganisaties en hun publiek. In 
het onderzoek wordt er gezocht naar nieuwe 
manieren om de relatie met het publiek vorm 
te geven. De communicatie van kunstorgani-
saties is momenteel vooral gericht op publieks-
deelname, het is eenrichtingsverkeer. Het zou 
veel interactiever kunnen, zodat er een dialoog 
ontstaat. Social media is hier erg geschikt voor, 
maar dit wordt nog niet vaak op een interac-
tieve manier gebruikt. 

Een aantal projecten van Friese kunstorganisa-
ties zal tijdens het onderzoek als case dienen. 
Vanuit Keunstwurk is dat onder meer het 
project fulkaan. Hier wordt een communica-
tiestrategie voor ontwikkeld waarbij interes-
sante inhoudelijke acties worden bedacht die 
via digitale programma’s aan de deelnemers 
beschikbaar worden gesteld. Middels monito-
ring en evaluatie wordt gekeken wat wel en niet 
werkt. Het is de bedoeling dat er op basis van 
de praktijkonderzoeken een effectieve methode 
wordt ontwikkeld, zodat er dialoog tussen 
kunstorganisaties en deelnemers kan ontstaan. 
Deze methode zal beschikbaar komen voor de 
culturele sector. 

nen de gelegenheid om te zitten. Het 
ontwerp is nu aangepast voor veel 
langere duur en samen met de kun-
stenaar uitgevoerd door veel vrijwil-
ligers en ondernemers. Een prachtig 
groeikunstproject .”

Schetsopdracht 
Opdrachtsituaties vergen tijd. Voor 
alleen al een schetsontwerp moet je 
zeker gemiddeld twee a drie maan-
den rekenen. “Een kunstenaar doet 
vooronderzoek; neemt alles van de 
locatie en de omgeving in zich op, be-
woners, passanten, zelfs jaargetijden 
en duikt zo nodig in de archieven. 
Met al deze informatie gaat hij of 
zij aan het werk met het maken van 
een schetsontwerp. Dit ontwerp is 
dé basis van het beoogde kunstwerk, 
dus een belangrijke fase in de op-
dracht en moet ook financieel worden 
gehonoreerd. 

Binnenkort te zien 
Fryslân krijgt er de komende tijd nog 
meer kunst bij. Zoals bijvoorbeeld 
de wand van de fiets- en sloepenon-
derdoorgang bij de Drachtsterweg 
in Leeuwarden, een kunstwerk aan 
de Marshallweg (de nieuwe Weste-
lijke invalsweg in Leeuwarden), de 
wanden van fietsonderdoorgangen 
van het Europaplein in Leeuwarden 
en langs de nieuwe weg N381 tussen 
Drachten en de Drentse grens. 
 
,,Het is hoopvol dat er vaker aan 
beeldende kunst in de openbare 
ruimte wordt gedacht. Het verfraait 
de omgeving of belicht bepaalde 
kwesties en brengt de voorbijganger 
even op andere gedachten. Na een 
tijdje wordt het kunstwerk een deel 
van je vertrouwde omgeving en zou-
den mensen het gaan missen als je 
het weghaalt.’’

publieke-kunst.keunstwurk.nl

De fietstunnels met keramiek in Leeuwarden of het kunstwerk 
geïnspireerd op de BM’er dat bij het aquaduct in Burgum komt. 
Dit zijn zomaar twee voorbeelden van kunst in de openbare 
ruimte waar Keunstwurk bij betrokken is. Van kunst langs 
wegen en bij bruggen tot een beeld op een dorpsplein. Adviseur 
Beeldende Kunst Margaretha Cats heeft het er druk mee.  
,,Er komt meer bij kijken dan veel mensen denken.’’ 

Het initiatief om een kunstproject in 
de openbare ruimte te willen realise-
ren komt van verschillende kanten: 
van overheden, zorg- of onderwijsin-
stellingen, stichtingen tot wijkpanels 
en dorpsbelangen. ,,Keunstwurk ad-
viseert hen. Wij hebben veel kennis 
op dit gebied en een groot netwerk 
van kunstenaars.’’ Vaak nemen 
opdrachtgevers als eerste contact op 
met Keunstwurk.

Richting 
“Bij het aquaduct van de Centrale As 
in Burgum, mocht een kunstwerk 
komen. Uitgangspunt was dat het be-
oogde werk moest verwijzen naar de 
ontwerpen van Hendrik Bulthuis.’’ 
Hij heeft in 1928 de zeilboot de BM’ 
er (staat voor Burgumermar) ontwor-
pen. ,,Van hieruit wordt gestart met 
de opdrachtformulering en die is 
heel belangrijk.’’ Welke partijen zijn 
erbij betrokken, wat is het budget, de 
locatie, welke vergunningen zijn no-
dig en voor welke artistieke richting 
wordt gekozen. Allemaal zaken die 
aan bod komen bij een heldere op-
drachtformulering. ,,Belangrijk is dat 
niet alles wordt dichtgetimmerd, een 
beeldend kunstenaar heeft ruimte 
nodig voor zijn/haar artistieke invul-
ling. Juist voor die artistieke visie 
vraag je een kunstenaar. “ 

Groenpaviljoen
Margaretha geeft presentaties over de 
mogelijkheden. Soms is het een lang 
en ingewikkeld traject, zeker bij grote 
infrastructurele projecten, maar 
het kan ook korter. ,,Dorpsbelang 
Veenwouden e.o. klopte bij ons aan. 
Zij wilden graag op de vernieuwde 
Koemarkt in Veenwouden een 
ontmoetingsplek maken en hadden 
een klein budget. Na een bezoek 
op locatie, dacht ik aan een eerder 
ontworpen, tijdelijk groenpaviljoen 
van de kunstenaar Merijn Vrij. Een 
koepel van wilgentenen, begroeid 
met klimmende planten met daarbin-

Grienpaviljoen in Veenwouden. Kunstenaar: Merijn Vrij

De Dûker in Franeker. Kunstenaar: Tymo Grijpma

Schetsontwerp monumentaal kunstwerk bij De Centrale As bij Burgum. 
Kunstenaar: Ids Willemsa

Onder H-21 bij Sylsterrak bij Leeuwarden (Onder het oog van de dageraad in morse tekens). 

Kunstenaar: Studio Frank Havermans i.s.m. Karin van Pinxteren

‘ Mensen missen het 
als het weg is’KORT
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Benieuwd naar wat Keunstwurk voor jou als (amateur)
kunstenaar, vereniging, organisatie of overheid kan 
betekenen? Neem contact op! Of zoek Keunstwurk op 
tijdens een uitmarkt in Fryslân. De meest bekende is 
het Uitfestival in Leeuwarden, dat in 2016 op zondag 
28 augustus wordt georganiseerd. 

     /keunstwurk
     @keunstwurk

Keunstwurk 
is er voor 
jou!


