juni 2018
Nijsbrief Súdwest-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018
Met het programma ‘Underweis yn 2018’ speelt de gemeente Súdwest-Fryslân in op de kansen die
Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt. In deze Nijsbrief vertellen we weer over verschillende initiatieven in
onze gemeente.

Meer bezoekers in zes van de elf
Fonteinen feestelijk geopend op Kletterdei!
Op 18 mei was het eindelijk zover: de fonteinen zijn
in estafette feestelijk geopend! In elke stad werd een
groot feest gevierd. Overal stonden tafels gedekt
met sûkerbôle, bowl en drinken. De fonteincommissies hadden muziek geregeld en heel veel kinderen
waren verkleed of droegen maskers. Op elke locatie
kon de opening gevolgd worden via grote schermen.
Via drone-beelden en kunstzinnige filmpjes over de
inhoud van de fontein werd de gehele 11-stedenroute afgelegd.

De speeches van de kunstenaars zijn na te lezen op
www.11fountains.nl. Op de website van 11Fountains
is ook de volledige uitzending van de opening terug
te zien.

Kletterdei in Bolsward

Elfstedentocht door de pers

Kletterdei in Hindeloopen

Hoe verliep de opening?
Twee kinderen uit iedere stad hielpen de kunstenaar
om de kijkers in de steden, op televisie of internet
welkom te heten. De kunstenaars hielden daarna
een korte speech over het ontwerp van de fontein.
Na de overhandiging van kleurrijke bloemen door
de kinderen aan de kunstenaars was het officieel:
de fontein ging aan en was officieel geopend! Alle
kunstenaars gingen na het officiële moment naar
Bolsward. Daar sloot minister van Engelshoven, van
Onderswijs, Cultuur en Wetenschap, de dag af met
een toespraak.

De dag voor de opening kreeg de (internationale)
pers gelegenheid, tijdens de speciaal georganiseerde
persreis, om elke fontein vast te leggen. Daarvoor
werden de fonteinen kort aangezet. De pers
werd vervoerd met de 11Fountains bus van Arriva.
Inmiddels zijn de fonteinen ook internationaal al
behoorlijk onder de aandacht gekomen!

Documentaire over de 11fonteinen
De afgelopen twee jaar heeft Roel van Dalen het realisatietraject rondom de fonteinen op de voet gevolgd.
Dit heeft geresulteerd in een 3-delige onafhankelijke
documentaire. Deze is reeds op de televisie verschenen. Deze uitzendingen zijn terug te zien op: https://www.npo.nl/11-friese-fonteinen/20-05-2018/
VPWON_1277685
De Filmhuisversie is op Pinkstermaandag in première gegaan.

Kletterdei in Sneek

Kletterdei in Stavoren

Wat gaat er de komende tijd nog gebeuren
rondom de fonteinen?

Kletterdei in IJlst

Voor elke stad zal de finishing touch aangebracht
worden. Daarnaast zal voor Bolsward specifiek de
herinrichting straks aandacht verkrijgen.
De meeste fonteinen staan aan tussen 09:00 en
21:00 uur. De komende periode worden de ‘spuittijden’ plaats afhankelijk ingeregeld.

Wil je alle 11 fonteinen bekijken?
Augmented reality tour
Nu de fonteinen geopend zijn, is het natuurlijk
tijd om ze allemaal te bekijken! Wist je dat er een
11steden route is langs de fonteinen met behulp van
augmented reality?

Kletterdei in Workum

Download de gratis Mear Fryslân app in de App store of de Google Play Store. De leden van de fonteincommissie vertellen je ter plaatse het verhaal achter
de fonteinen door middel van augmented reality!
De augmented reality tour is tot en met 20 februari
2020 beschikbaar. In de Mear Fryslân app kun je ook
de 11Fountains autoroute downloaden. Deze route
leidt je met behulp van GPS langs alle fonteinen!
Download de app en laat je verrassen!

Bruisend en verbindend At the Watergate
een groot succes

Muziekspektakel At the Watergate werd vrijdag 11
mei in Sneek afgesloten met een groot concert voor
de circa 6.000 jongeren uit de twintig deelnemende
Europese landen. Tienduizenden bezoekers genoten tijdens het festival bij zestig podia in Sneek en
omliggende plaatsen van 1.000 optredens. At the
Watergate was georganiseerd door Cultuur Kwartier
Sneek. “Wat was dit een geweldig festival”, zei
EMU-president Philippe Dalarun in zijn speech. De
European Music School Union (EMU) is de geestelijk
vader van het EYMF. “Mijn complimenten aan de
organisatie.”
De organisatie schat in dat 55.000 mensen het festival in Sneek hebben bezocht. Er stond veel klassiek op het programma, maar ook pop, jazz, folk en
andere muziekgenres en dans waren onder de 200
groepen goed vertegenwoordigd. Bij perfect festivalweer trad zo een mengelmoes op van orkesten,
koren, ensembles, bigbands en andere groepen. Op
elke straathoek klonk muziek; van een kantklossend
koortje in traditionele Tsjechische klederdracht, tot
een symfonieorkest met tientallen muzikanten strak
in het pak. Elke groep trad meerdere keren op: in
Sneek én op een satellietpodium. Zij werden per
touringcars naar de locaties gebracht.
Cultuur Kwartier Sneek en Rabobank, één van de
hoofdsponsors, zijn ervan overtuigd dat At the
Watergate een katalysator zal zijn voor de cultuurbeleving in de gemeente Súdwest-Fryslân en de
aandacht voor muziek in het reguliere onderwijs zal
vergroten.

Lieuwe Toren (festivaldirecteur): “We hebben tijdens
At the Watergate een prachtige doorsnee gezien van
musicerend Europa en gehoord dat het niveau ontzettend hoog ligt. De voorbereiding was een enorme logistieke operatie en mijn complimenten aan
iedereen die heeft meegeholpen. Ik ben zeer trots
op wat we met elkaar hebben bereikt. Uiteindelijk
heeft de muziek voor zich gesproken. Het was ook
prachtig om te zien hoe de jongeren uit al die landen
met elkaar omgingen en overal samen muziek maakten. At the Watergate heeft veel positieve energie
losgemaakt, zeker ook bij de bezoekers die het festival bijzonder hoog hebben gewaardeerd. Ik hoor van
alle kanten dat men heeft genoten.

At the Watergate past perfect bij de doelen van
Leeuwarden-Fryslân 2018 en de mienskip-gedachte. Op allerlei manieren zijn er contacten gelegd;
zoals tussen landen, deelnemers, medewerkers en
vrijwilligers en de podia in de verschillende plaatsen.
At the Watergate heeft andermaal aangetoond dat
muziek verbindt. Daarbij is een streep gezet onder
de organisatiekracht, ambitie en het gezonde culturele klimaat van Súdwest-Fryslân.”

Kinderen op pad voor
“Wy jouwe gjin krimp!”

Iepen Mienskipsinitiatieven
Wy jouwe gjin krimp!
In het kader van het theaterproject “Wy jouwe gjin
krimp!”, vond op 28 mei de start plaats van de eerste workshop over krimp op de basisscholen OBS
De Utskoat en CBS De Bonkelder in Witmarsum.
Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 gingen het
dorp in om foto’s te nemen van wat ze mooi en goed
vonden aan Witmarsum, maar ook om vast te leggen wat er in hun ogen beter kan. Kinderen hebben
een verrassende blik op de wereld en juist hun kijk
op het dorp vinden we van groot belang.

de jeugd van Fryslân. Van 1 t/m 14 juli rijdt de provincie fossielvrij. Dus zonder een druppel benzine of diesel. Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief van harte.
Steden, dorpen, scholen en bedrijven, de gemeente
Súdwest-Fryslân… iedereen werkt samen om er
twee weken een feest van te maken. Twee weken
lang zullen elektrische en groengasauto’s, deelauto’s,
bussen en fietsen, segways, ligfietsen, elektrische
boten en lifters het verkeersbeeld bepalen.
Doe jij ook mee?
De inwoners van de gemeente SWF kunnen niet
achterblijven. Daarom roepen we je op om na te
denken over hoe jij in deze eerste twee weken van
juli op een fossiel-vrije manier op je plek van bestemming komt. Vertel ook vast de mensen die je kent,
je buren, je familie, je vrienden over dit geweldige
initiatief. Zodat ook zij alvast warm worden van dit
aansprekende initiatief.
Twee weken geen druppel benzine

Het programma over krimp is deels gebaseerd op
‘Jimp de Krimp’. Daarin verwoorden ze het als volgt:
“Sommige dorpen en buurten worden saai. Grote
mensen weten niet altijd hoe ze daar iets aan kunnen doen. Ze zijn vergeten hoe simpel het is om de
wereld mooier te maken.”
Op 5 juli overhandigen de leerlingen hun oplossingen
aan gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella
van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en
voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier.
De workshops over krimp op beide basisscholen
horen bij het Theaterproject Wy jouwe gjin krimp!.
Deze theatervoorstelling vindt plaats op 1, 2, 3, 7,
9 en 10 november in een graanschuur net buiten
Witmarsum.

Elfwegentocht… doe jij ook mee?!
2018 is hét jaar voor Fryslân! Natuurlijk vanwege
LF2018, maar ook omdat we voor het eerst een
Elfwegentocht hebben. Dat wordt twee weken
feest, zonder een druppel benzine!
Wat is de Elfwegentocht?
Wij willen een duurzaam Friesland, zonder klimaatverandering! Alle inwoners van Súdwest-Fryslân
kunnen daaraan een steentje bijdragen. We worden
daarbij geholpen door een prachtig initiatief: de
Elfwegentocht! De Elfwegentocht is bedacht door

Met elkaar voor een fossielvrij Fryslân!
Wij zullen je de komende weken helpen aan
ideeën, en voorbeelden geven van leuke initiatieven
op dit gebied. Zo kun je inspiratie opdoen en ga
je fossiel-vrij de zomer in. Voor veel mensen is het
openbaar vervoer of de fiets een makkelijke optie.
Kan dat niet, geen nood! In de hele provincie worden
deelauto’s neergezet, extra elektrische laadpalen,
liftplekken, benzinestations met blauwe duurzame
diesel of groen gas.
Tijdens de Elfwegentocht komen er allerlei elektrische en groengas vervoermiddelen beschikbaar.
We bedenken allerlei creatieve oplossingen, waardoor je minder vaak de auto hoeft te nemen.
Bijvoorbeeld door je boodschappen elektrisch te
laten bezorgen.
Meer weten? Ga naar www.elfwegentocht.nl

Activiteitenoverzicht juni en juli in Súdwest-Fryslân
Juni
Wanneer?
1 en 2
1, 2, 3
2
4
5
5 en 6
8
9
13 t/m 17
14
16
21
21
22
24
27, 28, 29, 30
29
30
30
30
30
30

Waar?
Workum
Hindeloopen
Witmarsum
Witmarsum
Nijhuizum
Workum
Sneek
Sneek
Bolsward
Stavoren
Koudum
Woudsend
Witmarsum
Heeg
Hemelum
Bolsward
Oudega
Sneek
Bolsward
Gaastmeer
Makkum
Heeg

Wat?
Under de toer: een Jammerlijck Klaachlied
Under de toer: het Fluitschip
Opening tentoonstelling Menno Simons
Tweede workshop basisscholen over krimp
Nijhuizum Beleefdorp 2018
At the Watergate (podia in Workum)
Snowapple
Cultureel festival Ut Sneek
Essinsje/Essentie (expositie abstracte kunst)
Zout West/Een brug slaan
Zout West/Een brug slaan
Zout West/Een brug slaan
Happening rondom Gysbert Japicx
Zout West/Een brug slaan
Flinke flea market
Internationaal Dans Festival
Zout West/Een brug slaan
Lezing Margriet Brandsma
Straatfestival BOLStjurrich
Open dag – 200 jaar beurtvaart
Zout West/Een brug slaan
Terug naar Heeg

Meer info?
2018.nl
2018.nl
witmarsum2018.frl
witmarsum2018.frl
2018.nl
atthewatergate.com
2018.nl
sneek.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
witmarsum2018.frl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
vanplan.nl
2018.nl
2018.nl

Wanneer?
1
1
5
5

Waar?
Sneek
Bolsward
Nijhuizum
Witmarsum

5
6
7
7 en 8
12, 19, 26
15
19, 20, 21, 22
21
22
23
28
29

Workum
Oppenhuizen
Sneek
Witmarsum
Heeg
Hemelum
IJlst
Sneek
Sneek
Sneek
Hindeloopen
Sneek

Wat?
Meer info?
Optreden Internationaal Dans Festival
2018.nl
Zout West/Een brug slaan
2018.nl
Nijhuizum Beleefdorp 2018
2018.nl
Aanreiken resultaten workshops basisscholen
witmarsum2018.frl
aan Sietske Poepjes
Zout West/Een brug slaan
2018.nl
Zout West/Een brug slaan
2018.nl
Slotmanifestatie Zout West/Een brug slaan
2018.nl
Cabaretcafé: Spuit 12
witmarsum2018.frl
Visserslatijn
2018.nl
Flinke flea market
2018.nl
Hout-Vaert 2018, bij molen de Rat
merkmakers.nl
Langste dag festival
lekkerstappen.nl
Vlootschouw in Sneek Hout-Vaert
vlootschouwsneek.nl
ZA Bach-estafette (concert nr. 07)
2018.nl
7e editie zomerfeest
facebook.com/Hielperzomerfeest
Straattheater
sneek.nl

Waar?
Sneek
Sneek
Sibrandabuorr.
Indijk
Greonterp
Koudum
Koudum
Workum
Workum
Workum
Hindeloopen
Bolsward
Witmarsum
Witmarsum

Wat?
Project 11, Galerie Bax Kunst
Jacob Benckes, een vergeten zeeheld
Project ‘de grond waarop ik woon’
Linen yn lân (Mondriaan in het gras)
Reve yn Fryslân
Expositie kunstenaar: laat je kunsten zien
Expositie Friesland in Europa
Augmented Reality Tour
Efkes Thús (bruikleententoonstelling)
Expeditie Oerpolder
Rob van Bergen ‘tijdloze schoonheid’ beelden
Fotoroute door Bolsward
Lezingen en kookworkshop Mennonite
Menno Simmons Groen

Juli

Doorlopend
Wanneer?
Hele jaar
April t/m 6 mei
April t/m juli
April t/m sept
April t/m sept
April t/m okt
April t/m jan
April t/m dec
April t/m dec
April t/m dec
Juni t/m sept
Mei t/m aug
Juni t/m aug
Juni t/m sept

Meer info?
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
Workums Erfskip
2018.nl
2018.nl
2018.nl
2018.nl
witmarsum2018.frl
2018.nl

Wat is er de rest van het jaar te doen?
Wil je een volledig overzicht van alle activiteiten
in Súdwest-Fryslân het komende jaar? Kijk dan op
www.gemeentesudwestfryslan.nl en klik op het
Culturele Hoofdstad logo.
Ook wordt ons Facebook kanaal gebruikt om verschillende activiteiten uit te lichten (Facebook:
Gemeente Súdwest-Fryslân). Wil je weten wat er in
heel Friesland te doen is? Kijk dan op 2018.nl.

Mijn activiteit staan er nog niet tussen!
Heb jij een activiteit georganiseerd die hier nog niet
tussen staat? Mail dan naar d.heinsius@sudwestfryslan.nl

Informatie over Culturele Hoofdstad?
De locatie op het Martiniplein zal niet langer
gebruikt worden als informatiepunt, maar wist je
dat er ook meerdere informatiepunten zijn ‘voor en
door de regio’? Daar kunt u als inwoner en bezoeker
terecht met uw ideeën én er is op deze plekken veel
informatie beschikbaar over LF2018. Het informatiepunt kan u in contact brengen met regio-ambassadeurs die u verder kunnen helpen.

De infopunten zijn gevestigd in:
• Alle bibliotheken van Súdwest-Fryslân
• Restaurant It Pottebakkershûs in Workum
• Alle VVV of Toerist infopunten
Kijk wat er bij u in de buurt is en mis het niet!
Heb jij verder nog vragen over Culturele Hoofdstad?
Dan kun je ook mailen naar kulturelehaadsted2018@
sudwestfryslan.nl.
Natuurlijk is LF2018 ook te volgen op social
media:
Twitter:
@LF2018
Facebook: @LF2018

Fontein Leeuwarden

