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Keunstwurk is actief in heel Fryslân en 
zorgt ervoor dat kunst en cultuur 
in Fryslân aan kracht wint! 
Hoe? Door te adviseren, te 
ondersteunen, te inspireren 
of als partner voor 
cultuureducatie, 
amateurkunst en 
professionele 
kunst in 
Fryslân.  Wil je precies weten 

wat Keunstwurk 
allemaal doet? Blader 

deze krant door!
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Johannes Terpstra werkt als adviseur 
Muziek bij Keunstwurk en heeft fulkaan 
opgezet. Hij geeft eveneens les op het 
conservatorium in Groningen en treedt 
als slagwerker regelmatig op in binnen- 
en buitenland. 

,,Fulkaan is een extra impuls. Het voedt, 
stimuleert en inspireert jongeren. Ook 
biedt fulkaan ruimte aan bestaande or-
ganisaties om aan projecten te doen. Het 
is aan het veld om creatieve invulling 
aan de projecten te geven. Keunstwurk 
is er slechts om kaders aan te geven.’’

,,Ik vind het mooi om te horen dat 
jongeren die bijvoorbeeld wilden stop-
pen na deelname aan fulkaan weer 
helemaal aan het spelen zijn.  
Of docenten die zeggen dat ze een 
hele andere leerling terug hebben 
gekregen na deelname aan fulkaan, 
veel volwassener. Ik vind het ook mooi 
om te zien dat fulkaanprojecten ver-
volgens zelfstandig verder gaan, zoals 
Yakumo Orchestra en het concept 
SAKS meets talent.’’

Een van de deelnemers aan fulkaan 
is de 11-jarige Nynke Dijkstra uit Ter 
Kaple. Ze speelt klarinet. Tijdens het 
solistenconcours Klank van Fryslân is 
ze door fulkaan gescout en heeft ze een 
gold card gekregen om mee te doen 
aan fulkaan.
 
,,Ik mocht meedoen aan de fulkaana-
kademy en vond het heel erg leuk. Ik 
vond het leuk om andere kinderen te 
ontmoeten en op een andere manier 

les te krijgen. Meestal doe je alles op 
dezelfde manier en nu leerde ik andere 
dingen, hoorde van anderen wat ze 
van me vonden en wat beter kan. En 
ik deed dingen die ik nog niet eerder 
had gedaan. Ik had nog nooit samen-
gespeeld met koperinstrumenten. 
Tijdens deze week speelde ik onder 
andere in een orkestje. Mijn droom is 
om naar het conservatorium te gaan.  
Ik vind het heel erg mooi om de stuk-
ken te horen en te spelen.’’  

Ali Groen is als docente betrokken bij de 
fulkaanakademy. Ze is docente Hobo en En-
semblebegeleiding op het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Groen komt uit Fryslân 
en wil graag haar ervaringen en vaardigheden 
delen met Fries muziektalent. 

,,Ik vind fulkaan erg belangrijk omdat jonge, 
talentvolle mensen de gelegenheid krijgen 
om met elkaar muziek te maken op een hoog 
niveau, met spelers die gemotiveerd zijn onder 
leiding van ervaren leraren. Door het ontbre-
ken van een conservatorium in Fryslân heeft 
fulkaan zo een soort van brugfunctie naar het 
beroeps- muziekonderwijs.’’

,,Doordat de betere jonge spelers met elkaar 
muziek gaan maken motiveren ze elkaar om 
beter te gaan spelen. Tijdens een fulkaanpro-
ject gaan ze daardoor supersnel vooruit. Ook 
het luisteren naar elkaar en het samenspelen 
gaat met sprongen vooruit. Hierdoor wordt het 
plezier in samen muziek maken zienderogen 
groter.’’

,,De resultaten van de afgelopen fulkaanpro-
jecten hebben mij zeer aangenaam verrast. 
Met relatief weinig repetitietijd hebben we veel 
bereikt. Dit komt onder meer denk ik door het 
goede blazersklimaat in Fryslân. Er wordt veel 
muziek gemaakt, tot in de kleinste plaatsen en 
er wordt overduidelijk goed les gegeven.’’

Ali Groen
docent fulkaan

Nynke Dijkstra
jong talent

Johannes Terpstra
projectleider fulkaan

Kansen 
voor Fries 
muzikaal 
talent

fulkaan is na de zomer van 2013 van start gegaan. Het 
programma biedt nieuwe kansen voor jonge Friese 
muzikanten en heeft als doel talent te stimuleren en te 
ontwikkelen. Dat gebeurt met verschillende projecten 
op allerlei gebieden. Keunstwurk zet de projecten op in 
samenwerking met het muzikale veld in Fryslân.

Onder leiding van inspirerende musici of gastdiri-
genten spelen talenten in een orkest, een ensemble of 
in een atelier. Gedurende enkele weken of maanden 
werken ze toe naar het hoogst mogelijke resultaat. De 
periode wordt afgesloten met een of meerdere concer-
ten of een optreden op een Fries muziekfestival zoals 
het VERS festival in Sneek of CityProms in Leeuwar-
den. Met fulkaan krijgen jonge muzikanten op elk 

niveau kans om muziektalent op een nieuwe 
manier verder te ontplooien.

Fulkaanakademy
Het fulkaanseizoen start ieder jaar in augustus 
met de fulkaanakademy. In deze week gaan 
nieuwe fulkaanprojecten van start. Er wordt een 
week lang volop gerepeteerd door jonge getalen-
teerde muzikanten en dansers uit heel Fryslân. 
Daarnaast staat er in deze week ook altijd een 
netwerkbijeenkomst voor het muzikale veld 
gepland waar iedere keer weer een ander thema 
centraal staat. 

Keunstwurk is het kloppend hart 
van cultureel Fryslân

De kerntaken van Keunstwurk

1.
Het provinciale, regionale en lokale 
loket voor cultuureducatie. Als ex-
pertisecentrum, het ontwikkelen 
van visie, het maken van doorgaande 
leerlijnen en het verankeren van 
cultuureducatie in het curriculum. 
Maar ook het makelen, zoals de orga-
nisatie van het podiumkunstenmenu 
Uurcultuur (zie pagina 6). Keunst-
wurk zorgt er met Uurcultuur voor 
dat duizenden Friese basisschoolkin-
deren onder schooltijd professionele 
voorstellingen zien.    

2.
Productontwikkeling met betrekking 
tot cultuureducatie, het afstemmen 
van binnenschoolse en buiten-
schoolse activiteiten en cultuuredu-
catie en amateurkunsten. Maar ook 
ondersteuning van het culturele 
veld bij onder meer het afstemmen 
op de vraag van het onderwijs en des-
kundigheidsbevordering. Een goed 
voorbeeld hiervan is het programma 

Kultueredukaasje mei Kwaliteit 
(KEK!) waarmee de deskundigheid 
binnen de cultuureducatie wordt 
vergroot en de samenwerking tussen 
het onderwijs en het culturele veld 
wordt gestimuleerd (zie pagina 7). 

3.
Ondersteuning gemeenten en 
provincie bij beleidsontwikkeling 
op het gebied van professionele en 
amateurkunsten, cultuureducatie 
en netwerken en ondersteunings-
punten. Keunstwurk heeft onlangs 
de notitie Zoals de zon de bloemen 
kleurt geschreven. Het gaat over 
de ontwikkelingen, kansen en doet 
aanbevelingen betreffende kunst en 
cultuur voor de provincie Fryslân. De 
notitie is te vinden op de website van 
Keunstwurk.

4.
Ondersteuning van het amateur-
veld uiteenlopend van hafabra en 

koren tot iepenloftspullen en dans. 
Voorbeelden hiervan zijn het helpen 
van amateurkoepels en verenigingen 
bij het maken van beleid, het zoeken 
naar financiering en de ondersteu-
ning bij het organiseren van evene-
menten (zie pagina 10).    
  
5.
Deskundigheidsbevordering van de 
amateurkunst. Hierbij valt te denken 
aan de kaderopleiding tot regisseur 
in het amateurtheater (zie pagina 
10).  

6.
Ondersteuning van talentontwikke-
ling zoals wordt gedaan bij fulkaan 
(zie pagina 3). Jonge muzikale 
talenten worden naar een hoger plan 
getild. 

7.
Ondersteuning bij de ontwikke-
ling van (vernieuwende) projecten. 
Keunstwurk heeft bijvoorbeeld 
professionele crowdfunding op het 
gebied van kunst en cultuur geïntro-
duceerd in Fryslân door partner te 
worden van voordekunst. Er is zelfs 
een speciale Friese site gelanceerd: 
voordekunst/fryslan (zie pagina 5). 
Ook een taak van Keunstwurk is het 
stimuleren van kruisbestuiving tus-
sen professionals en amateurs. Kijk 

naar het theaterstuk Reis naar Wad 
(zie pagina 8). Inwoners van Ferwer-
deradeel, amateurverenigingen en 
professionals hebben gezamenlijk dit 
locatietheaterstuk gemaakt. 

8.
Ondersteuning bij professionele 
kunsten, zoals bij het project Stekjes 
(zie pagina 11). Hierbij hebben ont-
werpers kunstwerken gemaakt voor 
wandelaars en fietsers om op uit te 
rusten. 
 
9.
Producent, ondersteuner en adviseur 
van Lwd2018. Zo is Keunstwurk pro-
ducent van de projecten De Reis en 
Dancing in the streets (zie pagina 9). 

10.
Het aanspreekpunt voor heel Fryslân 
voor expertise op vele gebieden zoals 
netwerkondersteuning, fondsenwer-
ving, productontwikkeling en in-
novatie. Voorbeelden hiervan zijn de 
netwerkbijeenkomsten die Keunst-
wurk organiseert voor ZZP’ers in 
de kunsten (zie pagina 10). Of het 
ambassadeurschap van Keunstwurk 
voor het Jeugd Cultuurfonds Fries-
land (zie ook  
pagina 10).

www.keunstwurk.nl 

Als netwerkspeler van formaat is 
Keunstwurk de culturele partner 
voor het culturele veld in Fryslân. 
Hiermee is Keunstwurk dé ex-
pertise- en adviesorganisatie voor 
cultuureducatie, amateurkunst en 
professionele kunst in de provincie. 
Keunstwurk geeft informatie en 
advies en biedt ondersteuning. Op 
deze wijze brengen wij mensen, 
partijen en organisaties samen en 
scheppen zo voorwaarden voor een 
sterke culturele infrastructuur in 
Fryslân. 

Daarmee stimuleert Keunstwurk 
cultuureducatie, cultuurparticipa-
tie en de culturele ontwikkeling in 
een doorgaande lijn. Met inzet van 
Keunstwurk komen jaarlijks vele 
duizenden inwoners in Fryslân 
-jong en oud- met kunst in aanra-
king. Met afzonderlijke disciplines 
als theater, muziek, dans, beel-

dende kunst en design, maar ook 
met cultuureducatie en projecten 
die een brug slaan tussen kunst-
disciplines. Daarbij werkt Keunst-
wurk samen met het onderwijs, het 
amateurveld, professionele kun-
stenaars, amateurverenigingen en 
vormgevers, culturele instellingen, 
maatschappelijke organisaties en 
overheden.  

Keunstwurk heeft zich vijf doelen 
gesteld, vertaald in vijf meerja-
rige programma’s: 1) informatie 
en advies; 2) digitaal platform; 
3) deskundigheid; 4) culturele 
infrastructuur; 5) verbinden. Deze 
programma’s worden gerealiseerd 
door jaarlijks activiteiten te initië-
ren, aan te jagen, te coördineren, te 
ondersteunen en waar nodig uit te 
voeren en te produceren. 

Keunstwurk heeft vele taken die enorm variëren en 
voortvloeien uit de vijf programma’s. Hieronder een 
greep uit de kerntaken van Keunstwurk:

www.keunstwurk.nl/fulkaan
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Kunstroute langs kerken 
Eerder al raakte Keunstwurk op een 
andere manier betrokken bij kunst 
in kerken. In de zomer van 2014 
heeft Keunstwurk qua opzet een 
bescheiden start gemaakt om met 
een bestaand initiatief van Stichting 
Nieuwe Kunst in Oude Kerken 
werk te laten zien van verschillende 
beeldend kunstenaars. In onder 
meer de kerken van Deinum, 
Blessum, Baard, Mantgum en 
Jorwerd. Wat betreft de keuze van de 
locaties is rekening gehouden met 
de bereikbaarheid. Zowel met het 
openbaar vervoer, maar ook of er een 
wandelnetwerk, fietsknooppunten en 
vaarroutes in de buurt liggen. 

Meer hedendaagse beeldende kunst 
in kerken
De kunstroute langs kerken krijgt 
in de zomermaanden van 2015 een 
vervolg. Vanaf begin juli tot half 
september is er nu ook een route 
ten Noordwesten van Leeuwarden: 
de Bouhoeke. Deelnemende 
kerken zijn onder andere die van 
Wier, Berlikum, Slappeterp en 
Minnertsga. 

Margaretha Cats, adviseur Beeldende 
Kunst vertelt dat zij graag ziet dat de 
kwaliteit van de kerk, als authentiek 
baken in het Friese landschap, wordt 
gecombineerd met hedendaagse 
beeldende kunst. ,,Ieder jaar zou 
er weer een windstreek bij moeten 
komen zodat in 2018 alle vier 
windstreken in de omgeving van 
Leeuwarden meedoen. Bestaande 
locaties, activiteiten en initiatieven 
worden verbonden. Het landschap, 
cultuur historisch erfgoed en 
hedendaagse beeldende kunst 

vergroten de waardering voor het 
Fries-eigene en dragen bij aan het 
behoud ervan.’’

Kunst moet bij de kerk passen
Cats neemt bij de keuze van de 
kunstwerken het kerkinterieur 
-staalkaart van onze geschiedenis- 
als uitgangspunt. ,,Ik kijk naar 
de bestaande vorm, kleur, 
lichtval, ruimtewerking maar 
ook naar bestaande beeldende 
kunsttoepassingen zoals bijvoorbeeld 
het meubilair, glas in loodramen, 
wandschilderingen, rouwborden of 
grafzerken. Deze aspecten kunnen 
inspireren om een combinatie aan 
te gaan met één of meerdere werken 
van een kunstenaar. Hierbij kan het 
gaan om ruimtelijk werk of werk in 
het platte vlak.” De relatie tussen 
beeldende kunst en de bezoeker 
wordt versterkt en levert tevens een 
bijdrage aan het zichtbaar maken 
van cultureel erfgoed.

Multimedia 
,,Een goed voorbeeld daarvan is 
een film van Lotte Middendorp, 
die in de zomer van 2014 in de 
donkere kerktoren van Deinum werd 
getoond’’, vervolgt Cats. ,,De film is 
een dans van licht en schaduw die 
wordt gedreven door ademhaling. 
De kunstenares staat op een trap 
aan de waterkant en geeft het doek 
steeds weer nieuwe lucht, waardoor 
het gaat opbollen in de ruimte en het 
zonlicht om haar heen. Het zien van 
haar zoektocht, haar verlangen naar 
het ultieme moment wordt juist in 
de bijzondere stilte van de kerk heel 
intens.’’ 

www.keunstwurk.nl/beeldendekunst 

Voordekunst is de grootste crowdfun-
dingwebsite op het gebied van kunst 
en cultuur van Nederland. In een 
paar jaar tijd is er miljoenen opge-
haald, waarmee meer dan duizend 
projecten zijn gefinancierd. Het 
platform richtte zich eerst vooral op 
Amsterdam, maar is inmiddels sa-
menwerkingen aangegaan in andere 
delen van Nederland, waaronder Frys-
lân. Een kort vraaggesprek met Roy 
Cremers, een van de oprichters van 
voordekunst. 

Valt er in Fryslân nog veel te halen 
op het gebied van crowdfunding?
,,Zeker. Als ik zie wat er leeft in 
Fryslân op cultureel vlak en het 
aantal projecten dat zich momenteel 
heeft aangemeld, dan is er op dit vlak 
nog veel winst te behalen. Hoe meer 
leuke projecten er online staan, des te 
aantrekkelijker het is voor bezoekers 
om een bijdrage te doen.’’

Heb je het idee dat er veel interesse 
is vanuit Fryslân voor crowdfun-
ding?
,,Crowdfunding is een vorm van 
financiering die goed past bij de 
Friese mentaliteit van gezamenlijk 
dingen mogelijk maken. Mienskip is 
niet voor niets een belangrijk thema 
binnen Culturele Hoofdstad 2018. 
Bij crowdfunding draait het hier al-
leen maar om.’’ 

Wat is het geheim van goede crowd-
funding?
,,Het geheim schuilt er in dat je het 
als maker heel erg leuk moet vinden. 
Je moet mensen willen betrekken bij 
je project, je moet er over willen ver-
tellen en bereid zijn jouw ervaringen 
en ideeën te delen met het publiek. 
Via social media, je blog, maar ook 
live tijdens evenementen en bijeen-
komsten. Naast de ‘crowd’, draait het 
dus ook wel om ‘fun’.’’ 

Hoe vind je de samenwerking met 
Keunstwurk?
,,De samenwerking met Keunst-
wurk verloopt goed! We vinden het 
erg fijn om in Fryslân een betrok-
ken partner te hebben met wie we 
samen op kunnen trekken en nog 
meer makers en donateurs kunnen 
enthousiasmeren om crowdfunding 
te proberen.’’  

Welke nieuwe ontwikkelingen staan 
er op de rol?
,,De belangrijkste ontwikkeling in 
2015 is onze nieuwe website. We 
verwachten dat we met onze nieuwe 
site er in ieder geval in zullen sla-
gen het hele proces van aanmelden 
en bijdragen nog soepeler te laten 
verlopen.’’ 

Je hoort het steeds vaker voorbij komen: crowdfun-
ding. Je vraagt het publiek om een donatie voor je 
project. Ook op het gebied van kunst en cultuur 
wordt er steeds vaker aan crowdfunding gedaan, 
óók in Fryslân! 

Keunstwurk en crowdfunding
Keunstwurk werkt sinds 2014 samen met voor-
dekunst, dé crowdfundingwebsite voor kunst- en 
cultuurprojecten in Nederland. Op de speciale 
Friese website www.voordekunst.nl/fryslan staan 
alle Friese projecten. Voordekunst verzorgt regel-
matig informatiebijeenkomsten, workshops en 
spreekuren over crowdfunding bij Keunstwurk in 
Leeuwarden. Houd de website van Keunstwurk in 
de gaten voor actuele data en tijdstippen.   

Crowdfuning rukt op in Fryslân
Hoe werkt het eigenlijk?
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een 
project te financieren. Een project wordt gepre-
senteerd op internet en iedereen die wil, kan do-
neren. De projecthouder biedt een tegenprestatie 
aan de donateur, bijvoorbeeld een vrijkaartje.

Het kan gaan om culturele projecten in brede 
zin van onder meer muziek, literatuur, theater, 
beeldende kunst tot fotografie. Iedereen kan 
zich aanmelden van onder meer amateurver-
enigingen, professionele kunstenaars, indivi-
duen, ad hoc-gezelschappen tot professionele 
organisaties.

www.keunstwurk.nl/voordekunst 

Voordekunst

Succesvolle Friese crowdfundprojecten 

Project Opgehaald bedrag Donateurs

Sväva's debut EP  muziek 1 6.260 45

Speelfilm Bak  film & video 1 5.000 55

Walk of Art  beeldende kunst 1 3.490 51

Vinyl Release Flying Trashcans muziek 1 2.511 66

Ik noem je sneeuw  muziektheater 1 2.130 22

Uitwisseling bij Keiki Abe  muziek 1 2.000 36

Indie schrijver  letteren 1 1.665 32

Jan Ritskes gedichtenbundel letteren 1 1.500 34

Steeds vaker komen kerken in Fryslân leeg te staan 
en worden voor andere doeleinden gebruikt dan voor 
kerkdiensten. Bijvoorbeeld voor een concert of een expositie. 
Deze ontwikkeling is reden geweest voor Stichting Alde 
Fryske Tsjerken en Keunstwurk om in 2015 voor het eerst 
een informatiemarkt te organiseren voor programmeurs van 
culturele activiteiten in kerken. Artiesten en kunstenaars 
werden samengebracht met de programmeurs. 

Kerk in Wier

Lotte Middendorp, We wait we wait, Multimedia (Kerktoren Deinum 2014)

Ineke van der Blom, Krukjes, Hout en vilt (Kerk Boksum 2014)

Gerrit Offringa, Viola da Gamba, Hout en polyester (Kerk Mantgum 2014)

Kunst in 
de Kerk
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Met de bus op avontuur naar Leeu-
warden. Dit is een van de in het oog 
springende Uurcultuurprojecten van 
2015. Duizenden Friese basisschool-
kinderen gaan met de bus naar het 
theater en museum. Keunstwurk, 
Tryater, Fries Museum en Arriva 
slaan hiervoor de handen ineen.

Kinderen uit groep 7 en 8 reizen 
in een Arriva-bus af naar de Friese 
hoofdstad. In Leeuwarden krijgen 
ze de voorstelling Untsnapping nei 
it Fiere Easten van Tryater te zien en 
ze brengen een bezoek aan het Fries 
Museum.

Tryater 
De voorstelling Untsnapping nei it 
Fiere Easten is een onderdeel van 
de jubileum-programmering van 
Tryater dat in 2015 vijftig jaar bestaat. 
De kinderen worden meegenomen 
naar Leeuwarden in de tijd van De 
Gouden Eeuw. Daar ontmoeten ze 
Hugo. Zijn vader wil graag dat hij 
een machtige rechter wordt aan 
het Hof van Friesland. Maar Hugo 
droomt over wat anders. 

Fries Museum
Daarna gaan de kinderen naar het 
Fries Museum om in een rollenspel 
van alles te weten te komen over hoe 
een museum werkt en de verhalen 
achter alle verzamelingen van het 
Fries Museum. Wat is bijvoorbeeld 
typisch Fries? Wie vindt dat en 
waarom? En die Gouden Eeuw in 
Fryslân, wat is daar nog van te zien 
en ervaren? En wat heeft dat met de 
leerlingen te maken? 
 
Arriva
In samenwerking met vervoerder 
Arriva worden de kinderen uit heel 
Fryslân met een Arriva-bus naar 
Leeuwarden gebracht. Op deze ma-
nier wil Arriva kinderen kennis laten 
maken met het openbaar vervoer. 
Om onder schooltijd uitjes te orga-
niseren, moet men vaak organisato-
rische en praktische zaken regelen. 
Om basisscholen hierin te ondersteu-
nen en te stimuleren, verzorgt Arriva 
een compleet vervoerstraject.

Bijzonder project
Volgens Daniëlle van Peer van 

Keunstwurk en projectleider van 
Uurcultuur is dit project zo bijzon-
der omdat het educatief is op vele 
fronten. ,,Door met de bus te gaan, 
door Leeuwarden te bezoeken, door 
naar een voorstelling te gaan op een 
geheimzinnige zolder en door naar 
een tentoonstelling te gaan in het 

museum met een historisch onder-
werp. Bovendien maken de kinderen 
nog een stadswandeling als ze door 
vrijwilligers van Tryater naar het 
Fries Museum worden gebracht of 
andersom.’’

www.keunstwurk.nl/uurcultuur  

Alle Friese basisschoolkinderen 
naar het theater!

Met de bus naar Tryater  
en het Fries Museum

Keunstwurk zorgt er met Uurcultuur voor dat 
alle Friese basisschoolkinderen de kans krijgen 
om onder schooltijd professionele voorstellingen 
te zien. Uiteenlopend van toneel-, dans-, vertel-, 
poppen- en muziektheatervoorstellingen. Deze 
formule is al meer dan 25 jaar erg succesvol.

Uurcultuur staat voor jeugdvoorstellingen van 
hoog professioneel niveau, waar zowel kinderen 
als leerkrachten een impuls van krijgen. De voor-
stellingen worden ieder schooljaar van januari tot 
mei gespeeld. Ongeveer dertigduizend school-
kinderen genieten van een van de honderden 
voorstellingen.

Provinciale schaal is efficiënt
Doordat Keunstwurk de scholen bundelt en veel 
voorstellingen kan boeken, is het voor arties-
ten interessant om een serie voorstellingen in 
Fryslân te komen spelen. Kinderen krijgen zo de 
kans om bijzondere voorstellingen dichtbij, in de 
eigen omgeving, te zien.

De hoogste klassen brengen een bezoek aan de 
schouwburg. Daar waar mogelijk werkt Keunst-
wurk samen met regionale kunstencentra, zodat 
een voorstelling inhoudelijk aansluit bij actuali-
teiten uit die regio.

Scouting voorstellingen
Tijdens de zoektocht naar geschikte voorstel-
lingen bezoekt Keunstwurk vele landelijke en 
regionale voorstellingen. “Ik zoek voorstellingen 
die qua inhoud interessant zijn voor leerkrachten 
en qua beleving passen bij de doelgroep”, zegt 
Daniëlle van Peer van Keunstwurk en projectlei-
der Uurcultuur. Zij scout de voorstellingen door 
heel Nederland en maakt vervolgens afspraken 
met de theatergezelschappen om een serie voor-
stellingen mogelijk te maken. 

Het project Uurcultuur wordt gefinancierd door 
een bijdrage van de scholen en de gemeenten. 

De cultuureducatie in het Friese 
basisonderwijs profiteert op dit moment 
van een kwalitatieve impuls ingegeven door 
het programma KEK! (Kultueredukaasje 
mei Kwaliteit). Van 2013 t/m 2016 is er 2,4 
miljoen euro beschikbaar van de provincie 
Fryslân en het Fonds Cultuurparticipatie. 
Keunstwurk is penvoerder en heeft samen 
met het onderwijs, de twee Pabo’s en culturele 
organisaties in Fryslân KEK! ontwikkeld. 

Een onderdeel van KEK! zijn de 
deskundigheids programma’s. Hiervoor 
zijn een aantal inspiratieprojecten 
voor leerkrachten opgezet: Wy sjonge, 
Tekenskoalle, Speure nei spoaren, Wy spylje 
en Wy Dûnsje. Leerkrachten krijgen hiermee 
de kans geïnspireerd te raken op het gebied 
van muziek, tekenen, erfgoed, theater en dans 
en krijgen handvatten hun deskundigheid op 
deze vlakken te vergroten. Daarnaast kunnen 
leerkrachten zich laten scholen tot ICC-er 
door deel te nemen aan de ICC-cursus.  

Cultuureducatie in Fryslân krijgt boost met KEK!
ICC staat voor interne cultuurcoördinator en 
houdt zich bezig met het cultuurprogramma 
van een school. Een ander belangrijk aspect 
van KEK! is het versterken van de band tussen 
het onderwijs en het lokale culturele veld.

KEK! wordt voortdurend onderzocht op 
effecten. Hieruit blijkt dat KEK! zijn vruchten 
afwerpt. Zo zijn er inmiddels meer Friese 
leerkrachten geschoold op het gebied van 
cultuureducatie, werken scholen meer samen 
met culturele partners en kunstinstellingen 
en zijn de leerdoelen voor kunstzinnige 
oriëntatie vaker vastgelegd.     

www.kultuerfilter.nl/kek 

Regeling Impuls Muziekonderwijs
In juni 2015 wordt de Impulsrege-
ling voor Muziekonderwijs ge-
opend. De minister stelt hiervoor de 
komende vijf jaar 25 miljoen euro 
beschikbaar. Basisscholen kunnen 
samen met één of meerdere partijen 
uit het muziekveld aanvragen gaan 
doen en daarmee werken aan de ver-
betering van het muziekonderwijs 
op de school. Alle scholen kunnen 
een beroep doen op Keunstwurk 
voor begeleiding bij het doen van 
een goede aanvraag. En Keunstwurk 
zal een deskundigheidsprogramma 
ontwikkelen toegesneden op de 
regeling. Het onderwijs ontvangt 
binnenkort het Keunstwurk-aanbod 
dat bij deze regeling past.
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Een mooi voorbeeld van hoe kunst en 
cultuur toegevoegde waarde kunnen 
hebben in de samenleving is de loca-
tievoorstelling Reis naar Wad, die in de 
zomer van 2014 is gespeeld. Ferwer-
deradiel riep de hulp in van Keunst-
wurk om de gemeente een culturele 
impuls te geven.

,,Tijdens ontmoetingen met dorpsbe-
woners werden prikkelende vragen 
gesteld. Bijvoorbeeld: Waarom woon je 
hier nog? Op basis hiervan is een con-
cept geschreven’’, vertelt Luuk Eisema, 
adviseur Theater bij Keunstwurk en 
projectleider Reis naar Wad. ,,Amateur-
kunstenaars, verenigingen en andere 
inwoners van Ferwerderadiel moesten 
met hulp van professionals zelf voor de 
invulling en middelen zorgen.’’
 

De voorstelling
Reis naar Wad is een locatievoorstel-
ling waarbij het publiek vanaf Hal-
lum, Blija en Birdaard werd meege-
nomen naar de hoofdplaats Ferwert 
en van daar naar een nachtelijke 
plek buiten de dijk aan de rand van 
het wad. 

Er werd gespeeld, gedanst, gezongen 
en gemusiceerd op negen locaties 
tijdens de tocht die van cultuur 
naar natuur ging, van dag naar 
nacht en van het maatschappelijk 
gekrakeel naar de diepte in onszelf 
en in de natuur. Reis naar Wad 
was een gemeenschapsproject, een 
locatievoorstelling en een multi-
disciplinair project in één. ,,Het stuk 
vertegenwoordigt de kern van het 

culturele leven in Ferwerderadiel’’, 
aldus Eisema.   

De Centrale As
De werkwijze van Reis naar Wad 
is gebundeld in een boekje. Dat 
boekje staat integraal op de website 
van Keunstwurk. En het krijgt een 
vervolg. Het concept zal ook worden 
gebruikt voor voorstellingen in de 
omgeving van de nieuwe snelweg 
tussen Dokkum en Nijega: De Cen-
trale As. 

In opdracht van projectbureau De 
Centrale As (DCA) zet Keunstwurk 
het project op, waar twee voorstel-
lingen uit voort moeten komen. Eén 
voorstelling gericht op het noorde-
lijke deel van de Centrale As en één 

gericht op het zuidelijke deel. De 
verwachting is dat de voorstellingen 
in de juni 2016 te zien zullen zijn. 
Belangrijk thema’s hierbij zijn de 
verbinding die de as maakt, het be-
staande landschap en de ideeën van 
de mensen die wonen op de plekken 
die door de reis worden aangedaan.   

www.keunstwurk.nl/theater

Onderzoek amateurkunst
Keunstwurk doet onderzoek naar  
wat de ruim 900 amateurvereni
gingen in Fryslân allemaal doen. 
Zodat Keunstwurk ze beter en meer 
gericht kan ondersteunen in hun rol 
in onze veranderende maatschappij 
en kunnen blijven doen waar ze  
goed in zijn.

Reis  
naar Wad

Steeds vaker wordt kunst gebruikt om de 
leefbaarheid in stad en op het platteland te 
verbeteren en om maatschappelijke problemen 
op te lossen. Toch valt er op dit gebied nog 
veel te halen. Om mensen bewuster te maken 
van de rol die kunst in de samenleving kan 
spelen, is Keunstwurk in 2015 samen met 
Netwerk Duurzame Dorpen begonnen met het 
organiseren van inspiratiebijeenkomsten over dit 
onderwerp onder de noemer: Kunst Versterkt. 

Welke rol kunnen de kunsten spelen 
in een maatschappij die in rap tempo 
verandert? Vooral op het gebied van zorg, 
natuur en wonen kan die bewustwording 
groeien. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten 
ontmoeten beleidsmakers, verenigingen, 
kunstenaars en producenten -zowel amateur 
als semiprofessioneel- elkaar. Het doel is om 
zowel de kunstsector als andere domeinen in 
onze samenleving te inspireren om elkaar op te 
zoeken en samen te werken. 

Grotere rol voor kunst 
in snel veranderende 
samenleving

De organisatie van Lwd2018 heeft 
Keunstwurk gevraagd met een 
vervolg op de Reis te komen. Met 
De Reis 2018 werd de afgelopen 
jaren geprobeerd de culturele 
kracht van Fryslân zichtbaar te 
maken en Friezen warm te maken 
voor Lwd2018.

Het doel was het versterken 
van de gemeenschapszin en de 
leefbaarheid van de eigen regio met 
behulp van community art. Dat 
gebeurde met projecten in dorpen, 
wijken en bij gemeenschappelijke 
groepen in Fryslân. Bijvoorbeeld 
de aanleg van het Dodopaad in 
Haskerdijken in samenwerking 
met BUOG of het inzetten van 
kunst en cultuur voor de fusie 
van Leeuwarder voetbalclubs in 
SC Leovardia. De projectgroep 

Nieuwe Naam Tenue ontwierp 
voor de fusieclub het nieuwe logo 
en tenue en schreef samen met de 
leden een clublied. De werkwijze 
van De Reis staat beschreven in 
de publicatie “Het kompas van de 
Reis” (2013) te vinden op de website 
van Keunstwurk.

De Reis gaat verder 
De Reis krijgt komende jaren 
een vervolg met projecten in 
heel Fryslân en daarbuiten, ook 
internationaal. Kunst wordt 
gebruikt als katalysator om 
maatschappelijke processen in 
gang te zetten. De Reis dient 
daarnaast als laboratorium voor het 
onderzoeken van de werkwijze en 
het ontwikkelen van een opleiding 
voor jonge makers die zich willen 
specialiseren in community art.

Community art met de Reis

Keunstwurk is samen met 
Kunstkade de sluis voor alle 
projecten uit het bidbook voor 
kinderen en jongeren. Keunstwurk 
is het aanspreekpunt voor Fryslân 
en Kunstkade voor Leeuwarden. 
Eerst worden alle 41 projecten van 
Lwd2018 geïnventariseerd om 
te zien wat de plannen zijn met 

kinderen en jongeren. Vervolgens 
coördineren en ondersteunen 
Keunstwurk en Kunstkade alle 
activiteiten voor kinderen in het 
kader van Lwd2018. Keunstwurk 
zal ook in de gaten houden of 
kinderen en jongeren in alle hoeken 
van Fryslân de kans krijgen voor 
deelname aan Lwd2018.   

Culturele Hoofdstad Junior

Keunstwurk is samen met Holland 
Dance door de organisatie van 
Lwd2018 gevraagd Dancing in 
the streets te produceren. Volgens 
Hannelore Duynstee, adviseur 
Dans bij Keunstwurk is het doel 
van het project de animo en 
deelname aan dans in Fryslân te 
vergroten. ,,Dat doen we door dans 
naar de mensen toe te brengen, 
de provincie in. Dans moet van 
iedereen worden die iets met dans 
wil doen en het mee wil maken.”  

Het is een project op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. 
Keunstwurk en Holland Dance 
vullen elkaar daarom goed aan. 
Keunstwurk heeft een groot 
netwerk en de kennis van de 
culturele infrastructuur in Fryslân. 
Holland Dance heeft ervaring met 
het organiseren van dansfestivals 
en dansparades en heeft een groot 
internationaal netwerk op het 
gebied van dans.

Dancing in the streets bestaat uit 
twee onderdelen: een dansparade 
en een dansfestival. 

Dansparade
In 2018 wordt er ergens in 

Fryslân een grote dansparade 
georganiseerd waaraan alle Friezen 
mee kunnen doen. Als voorbeeld 
voor de dansparade geldt onder 
meer de Biënnale de la Danse in 
het Franse Lyon. De laatste keer 
deden maar liefst 4500 mensen 
mee aan deze parade en waren er 
300.000 toeschouwers! 

In de loop van 2015 wordt een start 
gemaakt met dit onderdeel. In 
verschillende Friese regio’s worden 
komende tijd dansproducties 
gemaakt, die allemaal bij elkaar 
komen in de parade.

Dansfestival 
Het ander onderdeel is het 
organiseren van een dansfestival 
in 2018. Het festival is gericht op 
Fryslân, Nederland en Europa. 
Holland Dance zal verschillende 
dansprogramma’s samenstellen 
die in de Harmonie in Leeuwarden 
te zien zullen zijn. Bovendien 
is het doel om het Holland 
Dance Festival (een tweejaarlijks 
gerenommeerd dansfestival in Den 
Haag) voor een deel in Fryslân te 
programmeren.  

Friezen moeten nóg meer dansen!

Keunstwurk is op verschillende manieren betrokken bij 
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Keunstwurk 
ondersteunt en adviseert en kijkt waar projecten en activiteiten 
kunnen aanhaken bij Lwd2018. Daarnaast is Keunstwurk 
producent. Hieronder een aantal voorbeelden.

Keunstwurk en 
Lwd2018 
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Ook is het van belang dat het 
kunstwerk in de omgeving past 
en het verhaal van de omgeving 
vertelt. We moeten erop toezien 
dat het stekje het landschap geen 
geweld aan doet. Hier moeten 
we zorgvuldig mee om gaan. 
Het stekje moet de omgeving 
versterken.’’

Landschapsbeheer Friesland
Keunstwurk werkt in het 
stekjesproject samen met 
Landschapsbeheer Friesland, die 
een plek voor een stekje uitzoekt. 
Dat doen ze samen met bewoners 
in de omgeving. Het moet een 
plek zijn langs een fiets- of 
wandelpad met een bijzondere 
betekenis of verhaal. ,,We maken 
een beschrijving van de locatie 
en het verhaal en leveren dat aan 
de kunstenaar, die dit gegeven 
vervolgens in het stekje verwerkt’’, 
vertelt Karin Sjoukes van 
Landschapsbeheer Friesland. 

,,Met de stekjes kan op eenvoudige 
wijze de betekenis en het verhaal 
van een bepaalde locatie verbeeld 
en beleefbaar worden gemaakt. Een 
stekje voegt kwaliteit toe aan de 
plek en aan de openbare ruimte in 
zijn algemeenheid.’’

Er zijn voornemens om het concept 
over de hele provincie uit te rollen. 
,,Er is al een provinciedekkend 
fietspadennetwerk. Er 
wordt hard gewerkt aan een 
wandelpadennetwerk dat de hele 
provincie dekt. Dit laatste netwerk 
moet in 2018 gereed zijn. Het 
zou heel mooi zijn als we een 
aantal bijzondere plekken in deze 
netwerken kunnen verrijken met 
een stekje.’’

www.keunstwurk.nl/design

Een bankje vol historieKORT

Het stekje Wânswerter Acht bij Wânswert, ontworpen door Sibe Jan Kramer. 

Het stekje Riisdaam bij Kollumerpomp, ontworpen door Kristien Pilat en Deborah Tienstra.

De Zitschans bij Frieschepalen, ontworpen door Sven Lamme.

Een kunstwerk om op uit te rusten, dat tegelijkertijd iets 
vertelt over de omgeving. Zo kan het stekjesproject van 
Landschapsbeheer Friesland en Keunstwurk in een notendop 
worden omschreven. Onlangs is er bij Frieschepalen een nieuw 
stekje onthuld: de Zitschans. De kans is groot dat er in de 
toekomst op steeds meer plekken in Fryslân deze bijzondere 
bankjes opduiken.

Twaalf stekjes
In 2012 zijn twaalf opvallende 
stekjes gerealiseerd in Noordoost-
Fryslân. De stekjes staan op 
bijzondere plekken in het 
landschap en langs toeristische 
wandel- of fietsroutes. De bankjes 
zijn ontworpen door verschillende 
kunstenaars en ontwerpers. Ze 
dragen bij aan de toegankelijkheid 
van het landschap en laten zien 
hoe kunst de openbare ruimte kan 
verrijken. En het vertelt vooral op 
beeldende wijze het verhaal van de 
locatie. 

Zitschans Frieschepalen 
Onlangs is er bij Frieschepalen 
een stekje geplaatst dat ontworpen 
is door Sven Lamme, product- en 
ruimtelijk ontwerper. Het stekje is 
een aandenken aan de geschiedenis 
van de plek, waar een oude Friese 
verdedigingslinie loopt. 

De schans is in de Tachtigjarige 
Oorlog opgeworpen om Fryslân 
te verdedigen tegen de Spaanse 
troepen en maakte onderdeel uit 
van de Friese Waterlinie. 

De oorspronkelijke schans bij 
Frieschepalen is recentelijk 
gereconstrueerd. Het stekje van 
Sven Lamme staat bij de nieuw 
opgeworpen aarde wallen. De 
zitschans beeldt lansen uit en 
is zo een herinnering aan de 
geschiedenis van deze plek.   

Keunstwurk
Keunstwurk houdt zich in het 
stekjesproject bezig met de 
opdrachtstelling en de selectie 
van de kunstenaar. Roelof Koster, 
adviseur Design bij Keunstwurk: 
,,Verder kijken we erop toe of het 
ontwerp uitvoerbaar is: waait het 
niet snel om, is het hufterproef. 

ZZP-dagen
Keunstwurk is in 2015 gestart met het organiseren 
van ZZP-dagen. 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, inspiratie 
op te doen en te discussiëren. Keunstwurk 
geeft in samenwerking met de zzp’ers invulling 
aan de bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over 
hoe je jezelf rendabel kunt houden zonder je 
eigenheid als kunstenaar te verliezen. Ook biedt 
Keunstwurk ZZP’ers zakelijke ondersteuning 
op bijvoorbeeld het gebied van administratie, 
marketing en productontwikkeling. En culturele 
ondernemers kunnen zich aanmelden voor de 
databases op de website van Keunstwurk, zodat 
ze nog beter gevonden kunnen worden door 
potentiele opdrachtgevers. Kijk op de website van 
Keunstwurk voor actuele data van de ZZP-dagen. 

www.keunstwurk.nl 

Regie-opleiding

Keunstwurk verzorgt al meer dan dertig 
jaar de kaderopleiding tot regisseur in het 
amateurtheater. De opleiding duurt drie jaar. 
Vanaf 2016 gaat er weer een nieuwe lichting 
van start. Er wordt lesgegeven in onder meer 
spel, coaching/overdracht, tekstbehandeling, 
dramaturgie-geschiedenis, decor, kleding, geluid 
en licht. De opleiding wordt afgesloten met een 
avondvullend stuk bij een vereniging in Fryslân, 
begeleid vanuit de opleiding. Afgestudeerden 
dragen mede bij aan het levend houden van 
het amateurtheater. Voor de leefbaarheid in de 

dorpen en het voortleven van de Fryske taal is 
het amateurtheater onmisbaar. 

www.keunstwurk.nl/theater

Ondersteuning  
amateurveld
Keunstwurk faciliteert en ondersteunt 
het amateurveld. Regelmatig overleg met 
amateurkoepels, federaties en/of verenigingen op 
het gebied van theater en muziek levert veel input 
op. Hiermee gaat Keunstwurk aan de slag om 
de helpende hand te bieden bij bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van visie en beleid. Zo is er een plan 
gemaakt om de afname van leden bij verenigingen 
tegen te gaan. Ook bij andere disciplines 
is Keunstwurk actief in de ondersteuning. 
Hierbij valt te denken aan het schrijven van een 
projectplan of het aanvragen van fondsen. Ook 
ondersteunt Keunstwurk bij evenementen zoals 
bij de organisatie van de Stipelrûnte. Dit is een 
groot korenfestival dat eens per twee jaar wordt 
georganiseerd en waaraan tientallen Friese koren 
meedoen. De Stipelrûnte 2015 is op 30 mei in 
verschillende kerken in Menameradiel.   

www.keunstwurk.nl/muziek 

Let’s dance!
Keunstwurk zet samen met culturele 
instellingen uit Glasgow, Bremen en Granada 
een community dansproject op. In de loop van 
2015 wordt er gestart met dit tweejarige project. 
Doel is om de animo en deelname aan dans 
te vergroten door groepen te bereiken die niet 
aan dans doen. Een ander doel is het vergroten 
van de werkgelegenheid voor dansmakers en 
om een Europees dansnetwerk uit te bouwen. 
Het dansproject richt zich ook op mensen met 
een beperking, om hen kennis te laten maken 
met dans. In iedere stad wordt een dansstuk 
gemaakt. Al deze stukken worden bij elkaar 
gevoegd tot een stuk. Er vindt ook uitwisseling 
plaats tussen de choreografen en deelnemers uit 
de verschillende landen.

www.keunstwurk.nl/dans 

Jeugdcultuurfonds  
Friesland
Keunstwurk is ambassadeur van het 
Jeugdcultuurfonds Friesland. Een groot deel van 
de Friese gemeenten is hierbij aangesloten. Het 
fonds geeft kinderen die om financiële redenen 
niet aan kunstbeoefening kunnen doen een 
kans om dit wél te doen! Een tussenpersoon, 
bijvoorbeeld een leerkracht, (school)arts, (jeugd)
hulpverlener of een maatschappelijk werker kan 
voor een kind een aanvraag doen bij het fonds. 

www.jeugdcultuurfonds.nl   

Huis voor Amateurkunst
Het Huis voor Amateurkunst van Keunstwurk 
is een prachtige plek voor (amateur)kunstenaars 
-in alle disciplines zoals muziek, dans, theater en 
visuele kunsten- om te repeteren, presenteren, 
improviseren en voorstellingen te geven. Daarvoor 
zijn de theaterzaal, de danszaal, en de foyer te 
boeken. Maar het Huis voor Amateurkunst is 
ook een uitstekende locatie voor een lezing, 
presentatie, workshop, bedrijfstraining, expositie 
of vergadering voor onder meer particulieren, 
onderwijs- en maatschappelijke instellingen. Het 
Huis voor Amateurkunst ligt aan de Prinsentuin, 
één van de mooiste plekjes in het hart van 
Leeuwarden!

huisvooramateurkunst.keunstwurk.nl 
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Benieuwd naar wat Keunstwurk voor jou als (amateur)
kunstenaar, vereniging, organisatie, het onderwijs of 
overheid kan betekenen? Neem contact op! Of zoek 
Keunstwurk op tijdens de verschillende uitmarkten 
in Fryslân. De meest bekende is het !Uitfestival in 
Leeuwarden, dat in 2015 op zondag 30 augustus 
wordt georganiseerd in en rond de Prinsentuin en het 
centrum. Keunstwurk staat hier net zoals voorgaande 
jaren in een glazen huis.

     /keunstwurk
     @keunstwurk


