Rudi Stuve en
Sake Hijlkema
interdisciplinair duo

Sake en Rudi kennen elkaar al sinds hun studietijd. Tijdens
het ‘Tijd voor Talent’ project troffen ze elkaar opnieuw.
Nu zijn ze druk met hun 2e project ‘Moeders’.

“Als je begint met de muziek gaan
langzaam de oogjes open”

Sake deed eerst de pedagogische academie en studeerde later een paar jaar aan de lerarenopleiding om uiteindelijk muziektherapeut te worden aan NHL-Stenden Hogeschool. Rudi
deed in de jaren tachtig de opleiding tekenen en handvaardigheid aan de lerarenopleiding
waar de twee elkaar van kennen. Toen hij enige jaren geleden de regieopleiding deed bij
Keunstwurk kwamen ze elkaar opnieuw tegen. Toen hij stage liep bij koor ‘De Grize Lok’
bleek dat Sake daar de dirigent was. Daarna stapten ze samen in ‘Tijd voor Talent’. Eerst
in de inventarisatieronde naar culturele behoeften van ouderen. Vervolgens maakten ze een
minidocumentaire over muziek uit de jonge jaren van de ouderen van nu. Hun nieuwe project
heet ‘Moeders’. Hierin spelen hun moeders van 86 en 95 een hoofdrol. “Ik merk dat mijn moeder hierdoor weer deel gaat nemen aan sociale activiteiten”, vertelt Rudi. “Samen zoeken we
verhalen om een voorstelling mee te maken”, vult Sake aan. Uitvoering begin maart. Komt allen!

Eva Thoman
docent dans

Eva is sinds deze zomer in Frieslan
d. Daarvoor woonde ze
een tijd in Oosterhout en daarvoor
weer in Hongarije. Ze is
dansdocent en - maker met als exp
ertise dansen als medicijn.

“Het is niet alleen mooi en aandoenlijk,
maar ook keihard nodig!”

In Hongarije volgde Eva een HBO opleiding
tot uitvoerend danser. Deze vulde ze in Tilbu
rg
aan met een opleiding docent aan de Fonty
s Dansacademie. Eva legde vorige zomer toen
ze
naar Leeuwarden kwam al snel contact met
Kunstkade. Dit leverde een eerste project op.
Voor
Woonzorg Palsma Zathe, een woonzorgvoorzi
ening voor mensen met dementie, danst ze
met
bewoners. “Lekker wiebelen met de botjes”,
noemt ze het vrolijk. Voor de mensen is het
echt
een feestje. Dat begint al met de inloop. Mens
en zijn heel vrij en leven op. Het is goed voor
het brein, lichaam en sociale contacten. Mens
en kunnen meer dan ze denken door prikk
eling
en fantasie. “Na zoveel jaren balletjuf voelt
dit als een echte uitdaging”, vertelt Eva liefde
vol.
Samen strijden ze voor ‘kunst op recept’. Wan
t door de mensen via kunst uit te dagen krijgt
hun
leven meer zin. Als voorbeeld noemt ze nog
de week van de ouderen in Camminghabu
ren.
Daar
veranderde een stampotmaaltijd door te dans
en op Queen in een diner dansant. Voor haar
staat
‘Tijd voor talent’ dan ook veel meer voor verzi
lveren dan vergrijzen. Een positieve insteek!

Kunstkade en het talent van senioren

Landelijk staat het thema ‘senioren’ in de schijnwerpers. Ook in Fryslân slaat de vergrijzing toe. Daarom organiseert Keunstwurk in samenwerking met Kunstkade ‘Tijd voor Talent’. Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is
gezond. Dit zijn de kernwaarden van Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen kunstenaars uit allerlei disciplines kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenzestig jaar. Keunstwurk deed vanaf 2016 de eerste
stappen en begeleidt de kunstenaars en Kunstkade zorgt er in opdracht van de gemeente Leeuwarden voor dat het
aanbod bij de doelgroep komt. Onder het motto, ‘zolang je leert, leef je’ willen zij ouderen stimuleren om zich te
blijven ontwikkelen. Het project eindigt in februari van dit jaar. Op deze pagina vertelt een aantal betrokkenen over hun ervaringen. Wilt u
meer informatie over het werken met ouderen en eventuele mogelijkheden voor ontwikkeling? Neem contact op met Kunstkade via
info@kunstkade.nl of met Keunstwurk via l.fokkema@keunstwurk.nl.

Lummie Fokkema
adviseur
Keunstwurk &
projectleider ‘Tijd
voor Talent’

sociale domein. Door meer
Lummie wil kunst verbinden met het
n en door kunstenaars te
samen te werken met zorginstellinge
biedt. Een positieve insteek.
laten zien dat vergrijzing ook kansen

“Tijd voor Talent wil het cultuuraanbod voor ouderen vergroten”

sulent
Academie en werkte jarenlang als muziekcon
Ze studeerde aan de Muziek Pedagogische
k. In
trad ze in dienst als adviseur bij Keunstwer
in het onderwijs. Al weer 25 jaar geleden
voor
‘Tijd
is
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is 65+”, weet Lummie, “en
Talent’. “40% van de Friezen is 50+ en 25%
leven
een
al
ze aan. Terwijl het mensen zijn die
activiteiten vergeten deze groep vaak”, vult
zijn de
en talent met zich mee dragen. Bovendien
geleefd hebben en een schat aan ervaringen
10 jaar
vaak goed opgeleid en leven gezonder dan
ouderen van nu vitaler dan vroeger. Ze zijn
Na een
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geleden. Daarnaast willen ze nog graag aand
r is.
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te
en
mens
cultuuraanbod voor deze groep
inventarisatie in 2016 en 2017 bleek dat het
od.
aanb
van
ze graag op gang met het ontwikkelen
Keunstwurk wijst aanbieders hier op en helpt
eigen schoonheid heeft en rijper en rijker is.“Ze
Lummie wil benadrukken dat deze groep haar
acht is zo groot, dat raakt mij”, besluit ze.
hebben zoveel te vertellen en hun zeggenskr

Onno Spreij
docent theater

Onno kwam in de jaren ‘80 naa
r Leeuwarden voor zijn
studie docent theater. Daarna rich
tte hij de ‘Podiumschool’
op en ging als cultuurcoach voo
r Kunstkade aan de slag.

“De oud amateurspelers kregen
weer een twinkeling in hun ogen”

Onno is een druk baasje. Onder zijn leidin
g groeide de Podiumschool uit tot een geves
tigd
instituut. Hier komen per jaar meer dan 140
kinderen lessen volgen. Daarnaast werkt hij
bij
Kunstkade als cultuurcoach op 12 verschillen
de basisscholen. Onder de vlag van ‘Tijd voor
talent’
werkt hij sinds kort ook met ouderen. Hij wilde
dit al langer, maar door allerlei werkzaam
hede
n
bleef het er bij. In het najaar volgde Onno
bij Keunstwurk en Kunstkade een dag voor
cultur
eel
ondernemers. Hier werd hem begeleiding aang
eboden voor het schrijven van een plan. “Ik
vind
het leuk iets maatschappelijks aan te pakken”,
legt hij uit. Zo kwam het dat hij al in oktob
er
een vijftal oud amateurspelers van in de 70
en 80 sprak. Er ontstond het idee om deze
samen te
brengen met kids van de Podiumschool. Ze
studeerden 4 scenes in, die tijdens een feestm
aaltijd
voor ouderen werden opgevoerd. Het was
een succes. Dit krijgt nu een vervolg in ‘verh
alen
ophalen’. Over hoe het vroeger was op de
toneelvereniging. Ouderen die mee willen
doen
kunnen zich melden. En in september volgt
er weer een voorstelling met kinderen en oude
ren.
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