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14.30 - 14.45
14.45 - 15.00

Binnenkomst cultuuraanbieders / standhouders.
INLOOP bezoekers; koﬃe en thee.

15.00 - 15.10

AANVANG: welkom en openingswoord Douwe Zeldenrust, directeur Keunstwurk.
De opbrengst (’legacy’) van LF2018 Patricia Klomp, organisatie LF2018.
Kunst en cultuur vanuit het oogpunt van
de zorg - Corrie van Hilten / Talant.

15.10 - 15.20
15.20 - 15.35
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15.35 - 16.05

FLITSPRESENTATIES door de cultuuraanbieders.

16.05 - 16.50

CULTUURMARKT: gelegenheid om elkaar
persoonlijk te ontmoeten, met elkaar in gesprek
te komen, informatie uit te wisselen en … om de
agenda’s te trekken.

16.50 - 17.00

AFSLUITING: slotwoord en een wel thuis.

Periodiek organiseert Art Connection op de zondagnamiddag in ‘De Kanselarij’ in Leeuwarden
gratis toegankelijke concerten. De concerten beginnen op 16.00 uur en vinden plaats in een van de mooiste en oudste gebouwen van de hoofdstad.
Art Connection organiseert in diverse zorginstellingen exposities, passend bij de locatie, de omgeving en de bewoners. Workshops en vertellingen door de kunstenaar zijn ook mogelijk.

Art Connection

Locatie:

De Kanselarij, Leeuwarden resp.
in de betreﬀende instelling(-en)

Organisatie:
URL:
Contactpersonen:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Art Connection
www.artconnectionexpo.nl
Ed en Wilma van Dijk
Projectleider
artconnection@chello.nl
06-52 473 558

Hasto in moai ferhaal datst diele wolst? Jou dy dan
op foar de jûn fan 2018ferhalen. Op 26 jannewaris
om presys 19.00 oere geane oeral yn Fryslân doarren
iepen en wurde der ferhalen ferteld. By musea, mar miskien ek by dy thús! Gryp dizze winterjûn oan
om gesellich mei mekoar by de houtkachel in ferhaal te dielen. In ferhaal oer in favoryt foarwerp: in
âld radio, in brief, of miskien dyn eigen hûs. Grappich, oandwaanlik, sterk of miskien in hiel gewoan
ferhaal. Dyn ferhaal. Hoe moai sil it wêze om hiel Fryslân op 26 jannewaris gûnzje te litten fan de
ferhalen. Ferhalen dy’t de harkers bybliuwe sil, om’t it in moai ferhaal wie of miskien, om’t der
bysûndere moetingen op bysûndere plakken wienen. Hasto in ferhaal datst fertelle wolle soest of
kenst ien mei in ferhaal: Jou it troch, jou dy op! Elkenien mei meidwaan!

2018ferhalen

2018ferhalen is ûnderdiel is fan it Iepeningswykein fan LF2018.
Organisaasje:
URL:
Kontaktpersoan:
Funksje:
E-postadres:

Tryater
www.2018verhalen.nl
David Lelieveld
projektlieder
info@2018verhalen.nl
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Het verhaal van Leeuwarden wordt verteld door al
die mensen die hun sporen in de stad hebben
achtergelaten. DNALWD2018 wil deze verhalen
verzamelen. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets van zijn DNA geven. Geen écht
DNA, natuurlijk, maar iets dat te maken heeft met onze stad of met jezelf. Een persoonlijk verhaal,
voorwerp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje past.
Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die vertellen over onze verschillen,
maar ook over wat ons verbindt: Leeuwarden. Dit DNA-kunstwerk is vanaf 2018 te zien in het
Stadskantoor. Op www.dnalwd2018.nl wordt jouw DNA digitaal bewaard. Zodat jij, of iemand anders,
het altijd kan terugvinden. Tot vér in de toekomst. Zo bouwen we met elkaar aan een verhaal van ons
allemaal.

DNALWD2018

Locatie:
Periode:
Duur:
Kosten:

in de betreﬀende instelling(-en)
tot december 2018
afhankelijk van de gekozen
mogelijkheid
gratis (de vrijwilligers van
Historisch Centrum Leeuwarden
vragen een VVV-bon van € 20,-)

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

DNALWD2018
www.dnalwd2018.nl
Vincent Runia
Activatie non-proﬁt sector
vincent@dnalwd2018.nl
06–20 206 077

DNALWD2018 is een initiatief van Stichting Zeezicht, onderdeel van Lân van Taal en een coproductie met
het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).
Het Fries Museum organiseert met regelmaat voor
bezoekers workshops. Voor cliënten van zorginstellingen is activiteit op maat mogelijk, bijvoorbeeld een rondleiding in combinatie met een (aangepaste) workshop, te verzorgen door museumdocenten. Het totale programma duurt dan 1-2 uur (afhankelijk van de invulling). Het is handig om in
groepen te werken die niet groter zijn dan 10-15 personen. Als er sprake is van verstandelijke
beperking, dan moeten er voldoende begeleiders vanuit de instelling bij aanwezig zijn.
Bij voorkeur wordt het aanbod op maat ingepland op de tijden dat het museum niet geopend is voor
regulier publiek, dus óf op maandagen óf tussen 9.00 en 11.00 ’s ochtends.

Fries Museum

Locatie:
Periode:
Duur:
Kosten:

Fries Museum, Leeuwarden
-afhankelijk van de invulling
afhankelijk van de invulling

Organisatie:

Fries Museum
Fries Verzetsmuseum
Keramiekmuseum Princessehof
URL:
www.friesmuseum.nl
Contactpersoon: Tynke Boomsma
Functie:
Activiteiten & evenementen
E-mailadres:
t.boomsma@friesmuseum.nl
Telefoon:
058 - 255 55 08

Het Fries Museum brengt in 2018 een grootschalige tentoonstelling van het werk van M.C. Escher. Circa
tachtig originele prenten laten de artistieke ontwikkeling van deze wereldberoemde Leeuwarder kunstenaar zien. De tentoonstelling loopt van 28 april 2018 tot en met 28 oktober 2018.
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Bij Grize Lok wordt onder leiding van professionele regisseurs en theatermakers met bewoners
van de instelling, medewerkers, familie en vrijwilligers een voorstelling gemaakt. Het thema van de voorstelling wordt in overleg met het zorghuis gekozen. Thema’s als dromen, pesten, familie en herinneringen zijn reeds de revue gepasseerd. De
laatste voorstelling in 2017 stond in het teken van familie en het zorghuis als familie. Vaak werken zo’n
vijf professionals aan het project. De adviseur van Keunstwurk is artistiek leider en doet de eindregie
van alle delen die bij elkaar komen in de voorstelling. Het zorghuis doet de productie, benaderen
spelers, repetities , pr, kaartjes en reserveringen. Het huis is de aanvrager voor cofinanciering. Keunstwurk levert de aanvraag. Per voorstelling kunnen de disciplines wisselen. Er zit altijd een film met
interviews in de voorstelling. Verder wordt iedere keer gewerkt vanuit verhalen of inbreng van de
bewoners, vrijwilligers en personeel.

Grize Lok

Locatie:
Repetities:
Duur:
Kosten:

in de betreﬀende instelling(-en)
ca. 40 bijeenkomsten van 2 uur
1 uur (voorstelling)
richtprijs voor het totale project
(zonder externe bijdragen) ca.
€ 15.000,- incl. Btw.

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Stichting Keunstwurk
www.keunstwurk.nl
Luuk Eisema
Artistiek leider
l.eisema@keunstwurk.nl
058 - 234 34 42

De voorstellingen zijn geschikt voor de hele familie en zijn openbaar, dus ook voor publiek van buiten.
Grize Lok heeft bewezen een feestje te zijn voor spelers én publiek.
Stichting Care&Culture organiseert kunstzinnige
dagbesteding voor kwetsbare ouderen. Daarbij
staan een intergenerationele dialoog en (muzikaal
dansante) ontmoetingen centraal. Ze doorbreken isolement en vergroten gelukservaringen, van jong
tot oud. Iedereen is daarbij welkom: kinderen, zorgprofessionals, vrijwilligers, familie en niet-professionals. Zo is ‘HuidHonger’ is een bijzonder dansprogramma rondom liefdevolle zorg en het belang
van aanraking en intimiteit. Liefdevolle zorg en aanraking zijn voor de één volkomen natuurlijk, voor
de ander is het een beladen onderwerp. Bij kwetsbare ouderen zijn aanraking en intimiteit niet vanzelfsprekend. Het gemis ervan kan vele vormen aannemen. Tot aan ‘huidhonger’ toe: een (te) grote en
niet vervulde behoefte aan fysiek contact.

Care & Culture

Locatie:

in de betreﬀende instelling(-en)

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Care & Culture
www.careculture.nl
Margreet Melman
Projectleider
careandculture@gmail.com
06-43 046 018

‘Niet alleen goede gezondheid bepaalt de kwaliteit van leven. Ook genegenheid en persoonlijke aandacht.
Een arm om je heen, een knuﬀel. Het project Huidhonger zorgt met dans, muziek en zang ervoor dat
mensen met dementie en hun naasten weer met elkaar in contact komen, elkaar aanraken en zelfs elkaar
herkennen. Dat is prachtig. Ik juich dit initiatief daarom van harte toe.’ - Martin van Rijn.
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Friese Dans Dagen is een tweejaarlijks terugkerend festival waaraan diverse dansprojecten als
jassen worden opgehangen. In 2018 is Sprookje
zonder beperkingen één van die jassen. Dansers met een fysieke of verstandelijke beperking werken
daarin samen met talentvolle dansers samen. Met dit project wordt in Friesland een zaadje geplant
voor ‘inclusiedans’; het thema dat dans voor iedereen mogelijk wil maken en niet denkt in beperkingen maar in mogelijkheden. Want dans kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven,
juist ook wanneer je beperkt bent in wat je kunt. Binnen het project worden ervaren dansdocenten
getraind in het werken met dansers die andere mogelijkheden hebben dan de dansers waar zij
normaal gesproken mee werken. Studenten van de opleiding Artiest Dans van het Friesland College
werken mee als danser en komen op die manier ook in aanraking met een geheel nieuwe werkwijze.
De droom voor de toekomst is een krachtig netwerk van professionals die dans bereikbaar maken
voor mensen met een beperking.

De Friese Dansdagen

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

De Friese Dansdagen
www.friesland.nl
Hannelore Duynstee
Adviseur Dans Keunstwurk
h.duynstee@keunstwurk.nl
06–10 860 782

It klimaat feroaret, it seewetter komt deroan, de
seedyk, ús fertroude grins is net heech genôch, wy
strûpe derûnder! WAT DOGGE WY? Ferhûzje wy
nei Drinte, nei België? Komme der nije grinzen? Binne wy dan noch Friezen? Prate wy noch Frysk? De
Grins set útein mei in ynformaasje gearkomste oer de feroarings fan it klimaat en wat dat foar ús
betsjut. Al rillegau wurdt dúdlik dat de twa organisatoaren it op allerhande mêd net mei inoar iens
binne … De Grins is in nije Fryske teaterfoarstelling oer ús. Us identiteit en wrakseljen mei de Fryske
taal. Dynamysk, ynteraktief, serieus en komysk.
Binne wy noch wol Friezen? Wat ha wy noch, wat ferlieze wy en wêr leit de grins.

De Grins

Lokaasje:
Fan belang:

Lingte:

Kosten:

yn de oangeande ynstelling(s)
4 stevige tafels, wer’t jo op
stean kinne en hichte spylflak
minimaal 3 meter
de foarstelling duorret in oere,
nei dy tiid is diskusje ûnder
lieding fan de spilers mooglik
€ 550,- eksklusyf Btw en
reiskosten

Organisaasje:
URL:
Kontaktpersoan:
Spilers:
Rezjy:
E-postadres:
Telefoan:

Stichting Breinroer
www.facebook.com/degrins
Anna Christien Piebenga
Wybe Koldijk en Thijs Meester
Theo Smedes
degrensdegrins@gmail.com
06-46 084 772

Gjin tradisjonele teaterfoarstelling. It hat noch it meast fan in teatraal kolleezje – LC
Fleurige foarstelling… de muoite wurdich … om oanset te wurden nei te tinken oer de Fryske taal - FD
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Ateliers Majeur is het centrum voor de kunsten in
de gemeente Heerenveen. Zo realiseren we verschillende projecten voor mensen met een zorgvraag, in de zorg en welzijn, op scholen en in de wijken. Ateliers Majeur heeft kwaliteit en maatwerk
hoog in het vaandel staan. Voor alles geldt: wij kunnen veel in overleg aanbieden. In het individuele
segment biedt Ateliers Majeur cursussen voor iedereen. En we bedoelen daarmee ook echt iedereen:
jong, oud, grijs en stout en al dan niet beperkt. De huidige projecten (binnen zorg en welzijn) in
Heerenveen:
● Kunst en Meedoen: daaronder vallen een koor, een blues- en een rockband, muziek
en beleving en djembé voor mensen met een beperking.
● Cultuursalon voor mensen met geheugenproblemen.
● Centra voor meedoen: in De Greiden is een schildergroep.

Ateliers Majeur

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon:

Ateliers Majeur
www.ateliersmajeur.nl
Pieter Jan Struik
pj.struik@ateliersmajeur.nl
0513 - 46 81 58

Theater Veder is gespecialiseerd in de communicatie met kwetsbare doelgroepen en in het doorbreken van sociaal isolement. Huiskamervoorstellingen zijn intieme en interactieve voorstellingen in een huiskamer van een zorginstelling, geschikt
voor 12 tot 14 mensen met geheugenproblemen. Tijdens de huiskamervoorstellingen wordt de doelgroep uitgedaagd tot het maken van wederzijds contact.
De theatervoorstellingen van Theater Veder zijn bedoeld voor mensen die in een zorginstelling
wonen. Tijdens de voorstellingen wisselen de spelers theater, muziek en poëzie met elkaar af. Interactie met het publiek zorgt vaak voor verrassende momenten. Voor ouderen wordt meestal een voorstelling gepresenteerd met een reminiscerend karakter waarin de Veder Methode wordt toegepast.
Ook biedt Veder workshops, trainingen en presentaties.

Theater Veder

Locatie:

in de betreﬀende instelling(-en)

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Theater Veder
www.theaterveder.nl
Jeltsje de Boer
Projectcoördinator
info@theaterveder.nl
020 - 770 03 06
06-15 699 658

7

De partners in de Vitaliteitsalliantie ondersteunen
de inwoners van Fryslân bij vitaal leven. Met activiteiten rondom de thema’s bewegen, voeding en
(mentale) veerkracht wordt het voor de Friezen leuker en makkelijker om gezond te leven. Sport Fryslân is één van de partners in de Vitaliteitsalliantie. Als je je mentaal en fysiek ﬁt voelt, heb je meer
plezier in het werk en dagelijkse bezigheden, presteer je beter en ben je minder vaak ziek. Mentaal en
fysiek ﬁt zijn, is niet iedereen gegeven. Wij helpen mensen daarbij. Waarom? We weten allemaal wat
de gevolgen zijn van te weinig bewegen en ongezonde voeding. Door in Friesland meer samen te
werken, geloven wij dat dit ook een positief eﬀect heeft op onder andere de kostenontwikkeling in de
zorg. Samen met andere partners in de Vitaliteitsalliantie bundelen wij onze kennis en krachten om deze
missie te verwezenlijken. Want steeds meer Friese organisaties zijn vanuit hun identiteit bezig met vitaliteit;
ieder op zijn eigen manier maar steeds meer samen.

Sport Fryslân

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Sport Fryslân
www.sportfryslan.nl
Marije Plantinga
Consulent
marije@sportfryslan.nl
0513 - 63 06 57
06-51 75 12 07

Leen een Fries is een platform voor kennisdelers,
kenniszoekers en kennismakers in Friesland. Op
LeeneenFries.nl kan iedereen, Friezen en niet-Friezen persoonlijke kennis en ervaringen delen én opdoen. LeeneenFries.nl brengt mensen die weten, en
mensen die willen weten samen. Want kennis opdoen hoeft niet altijd te gebeuren in een klaslokaal, uit een
boek of met Google. Via LeeneenFries kun je persoonlijke kennis en ervaringen delen én opdoen in
kleinschalige ontmoetingen, zonder commercieel doel. Van lezingen en workshops tot muzikale
bijeenkomsten en sportactiviteiten: op LeeneenFries.nl vind je de kennis, activiteit en Fries die je
zoekt. Bied je eigen kennis aan door een activiteit te organiseren, of zoek zelf naar iemand die jou iets
kan leren of vertellen. Gevonden wat je zocht? Maak een afspraak en maak kennis! Het heet Leen een
Fries en niet Huur een Fries; je vraagt of betaalt dus geen geld voor de activi- teit. Maakt de Fries
onkosten voor de activiteit (brandstof, eten, enzovoort) of wenst die een kleine bijdrage voor bijvoorbeeld de faciliterende stichting, dan is dat natuurlijk altijd bespreekbaar tussen kennisdeler en
kenniszoeker. Stem dit voordat je elkaar ontmoet helder af. LeeneenFries.nl is een initiatief van de
Friese Bibliotheken

Leen een Fries

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:
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Friese Bibliotheken
www.leeneenfries.nl
Bernou Ozinga
Projectaanjager
bernou.ozinga@gmail.com
06-14 514 348

Stichting SMAAK vindt dat er in de kunstenwereld
meer geluisterd mag worden naar de mening en
de smaak van ouderen. Ouderen die in kunst geinteesseerd zijn, hebben vaak een enorme bagage aan artistieke ontwikkeling en kennis. Dat is het
uitgangspunt van Pop-up Museum SMAAK, een project van stichting SMAAK: door senioren, maar
voor iedereen. Senioren stellen, onder professionele begeleiding, de collectie samen en geven rondleidingen. Zo geeft Pop-up Museum SMAAK ouderen een stem: ze staan niet aan de kant, maar juist
in de spotlights. Het museum vindt plaats in een verpleeghuis voor ouderen en maakt kunst toegankelijk juist voor deze kwetsbare doelgroep. Pop-up Museum SMAAK duurt een maand. Er is een
randprogramma van activiteiten voor zowel bewoners van het verpleeghuis als voor (museum-)
bezoekers van alle leeftijden. Pop-up Museum SMAAK brengt de buitenwereld naar binnen.

Stichting SMAAK

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon:

Stichting SMAAK
www.stichtingsmaak.nl
Marlies Juﬀermans
marlies@stichtingsmaak.nl
06-21 92 78 29

De ANWB heeft Pop-up Museum SMAAK in 2017 genomineerd als meest maatschappelijke uitje van
Nederland. Het SMAAK team staat klaar om ook in uw instelling een Pop-up Museum SMAAK te organiseren.
Steeds meer kunstenaars brengen dans, theater
en muziek in wijken en zorgcentra in Nederland.
Daar zorgen ze voor ontmoeting, ontroering en
gezondheid voor bewoners, maar ook voor inspiratie van medewerkers en vrijwilligers. Stichting
DeDansDivisie is een initiatief van dansdocente Marlien Seinstra. Het project Dans op Recept gaat
ervoor zorgen dat mensen met Parkinson door de hele provincie Friesland danslessen kunnen volgen
om zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. De voorstelling Wachten op Visite gaat over eenzaamheid. Iemand die eenzaam is, spreekt hier liever niet over, of geeft dit niet graag toe. Met het ontwikkelen van de voorstelling Wachten op Visite zet Stichting DeDansDivisie eenzaamheid op de kaart, en
maakt het onderwerp bespreekbaar. De jongste deelnemer is 18 jaar, de oudste 73 jaar. Aansluitend
op de voorstelling vindt een nagesprek plaats met de spelers en het publiek om ervaringen uit te
wisselen

DeDansDivisie

Organisatie:
URL:

Stichting DeDansDivisie
www.dedansdivisie.nl
www.parkinsoninbeweging.nl
E-mailadres:
info@parkinsoninbeweging.nl
Contactpersoon: Marlien Seinstra
E-mailadres:
marliesdansenmeer@hotmail.nl
Telefoon:
06-23 26 26 42
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Kracht van Beleving is een theaterbureau, gespecialiseerd in psychosociale thema’s als dementie,
verstandelijke beperking, dwangstoornissen, stigma
en psychiatrie, verslaving, mantelzorg, enz. Voorstellingen van professionele theatermakers die mensen raken, verbinden en inspireren. Onze acteurs zijn ervaringsdeskundig, werkzaam (geweest) in de
zorg of kennen het thema vanuit familieperspectief. Daarnaast laten we de voorstellingen inhoudelijk
toetsen door deskundigen, patiënten en/of familieverenigingen. Een greep uit ons aanbod:
● Vind je het gek! Ontroerende, humorvolle en interactieve voorstelling gebaseerd op waargebeurde levensverhalen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en stigma. Zeer geschikt voor
iedereen die direct of indirect met GGZ te maken heeft.
● Helderman. Over de beleving van dementie; een compositie van muziek, teksten, zwaarte en
lichtheid, zoals het leven met dementie dat is.
● Lastige ouders. Over het leven met een ernstige verstandelijke gehandicapt kind.
● De Dansdames. Dans op jouw herinneringen; een interactieve belevingstheatervoorstelling voor
mensen met dementie samen met familie.

Kracht van Beleving

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon:

Kracht van Beleving
www.krachtvanbeleving.nl
Jolanda Seinen
jolanda@krachtvanbeleving.nl
06-43 14 27 60

Stichting Kanker in Beeld stimuleert creatieve
expressie voor mensen die betrokken zijn bij
kanker. In het hele land kan worden meegedaan
met zingen, schilderen, schrijven en toneelspelen. De sfeer is ontspannen en laagdrempelig, ervaring
is niet nodig. Door samen te zingen denken ze even niet aan de gevoelens van paniek, angst,
boosheid of rouw. In onze provincie kunnen mensen in Heerenveen en Leeuwarden deelnemen aan
Zingen voor je Leven. In Leeuwarden wordt iedere woensdagmiddag geoefend en Heerenveen eens
in de 14 dagen - in de oneven weken - op vrijdagochtend. U bent van harte welkom! Kijk op onze
website www.kankerinbeeld.nl voor meer informatie of stuur een mail naar info@kankerinbeeld.nl.

Zingen voor je Leven

Locatie:
Duur:
Kosten:
URL:
Locatie:
Duur:
Kosten:
URL:
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Leeuwarden:
Wijkgebouw Eeltjes Hiem
2 uur per keer
€ 16,00 per maand
www.kooropwoensdag.nl
Heerenveen:
MFA Skoatterhûs
1,5 uur per keer
€ 6,00 per keer
www.sjoerdjebourgonje.nl

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

Stichting Kanker in Beeld
www.kankerinbeeld.nl
Mariska de Zwaan
Secretariaat
info@kankerinbeeld.nl
085 – 273 83 33

Oantinkens oan eartiids kinne troch alle sintugen
oppikt wurde. In geur, mar ek in foarwerp, in
gefoel of in lûdsje kin dy wat yn it sin bringe út
lang ferﬂeine tiid. By oantinkens hearre faak moaie ferhalen, dy’t graach ferteld wurde troch âlderen
en heard wurde troch de jongere generaasje. Dêrom wurde troch Dat wie doe sa mei ‘Belibje it wer’ ﬁif
temakoﬀers mei bypassend materiaal ûntwikkele. Yn de temakoﬀer sit in praktyske ynstruksjekaart
en de materialen sprekke foar harsels. Kinst ommers alle foarwerpen út de temakiste sjen litte, mar sy
kinne alles ek fêstpakke en ﬁele. Sa komme net allinne de ferhalen wer ta libben, mar ek de ferhalefertellers steane yn it ljocht. De kisten mei de tema's: Hânwurk en moade, Skoalletiid, Alvestêdetocht,
Muzyk en toaniel en Iten en drinken binne te keap en te lien ﬁa de Afûk. De koﬀers kinne troch
aktiviteitebegelieders en frijwilligers sels ynset wurde, mar Dat wie doe sa fan de Afûk wol yn 2018 ﬁif
Belibje it wer aktiviteiten organisearje yn gearwurking mei de soarchorganisaasje.

Belibje it wer!

Organisaasje:
URL:
Kontaktpersoan:
Funksje:
E-postadres:
Telefoan:

Afûk
www.afuk.frl
Douwkje Douma-Zijlstra
Projektkoördinator Afûk
d.douma@afuk.nl
058 - 205 01 03
06-10 84 53 31

Houdt u van theater, ﬁlm of musea en gaat u graag
een middag of avond uit? Stichting Vier het Leven
begeleidt ouderen (65+) naar culturele activiteiten, van deur-tot-deur waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. U wordt thuis opgehaald
door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere gasten gaat u gezellig naar
een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt na
aﬂoop weer veilig thuisgebracht. Heeft u interesse? U kunt geheel vrijblijvend het programma voor
uw regio aanvragen, via het landelijk telefoonnummer 035-5245156 of www.4hetleven.nl. Als u mee
wilt, kunt u zich per activiteit aanmelden. Per activiteit betaalt u de vermelde arrangementsprijs. Bij het
arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

Stichting Vier het Leven

Organisatie:
URL:
Contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:
Werkdagen:

Stichting Vier het Leven
www.4hetleven.nl
Tjitske de Heij
Regiocoördinator
tjitske@4hetleven.nl
06-44 39 43 87
maandag, dinsdag, donderdag
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Over Keunstwurk
Als netwerkspeler van formaat is
Keunstwurk de culturele partner voor
het culturele veld in Fryslân. Hiermee is
Keunstwurk dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie.
Keunstwurk geeft informatie, advies en
ondersteuning; brengt mensen, partijen
en organisaties samen en schept zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân.
Daarmee stimuleert Keunstwurk cultuureducatie, cultuurparticipatie 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 aanraking.
Met afzonderlijke disciplines als theater,
muziek, dans, beeldende kunst en design, maar ook met cultuureducatie en
projecten die een brug slaan tussen
kunstdisciplines.
Daarbij werkt Keunstwurk samen met
het onderwijs, het amateurveld, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen,
maatschappelijke organisaties en overheden.
www.keunstwurk.nl
058-234 34 34

De Cultuurmarkt is een initiatief van de LF2018 werkgroep Zorg&Welzijn, met leden van
Leeuwarden-Fryslân 2018, Keunstwurk, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en Sport
Fryslân.

