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Wat een feest om het voorwoord te mogen schrijven voor 
het magazine van De reis. community Art ligt me na aan 
het hart, het is prachtig om kunst en cultuur in te zetten 
bij maatschappelijke vraagstukken. en dat is waar het bij 
De reis helemaal om draait. De reis brengt mensen samen, 
scherpt het verstand en spreekt emoties aan. Het overstijgt 
culturen en overbrugt tegenstellingen. onze omgeving is 
dankzij De reis al een stuk mooier geworden. ik kan me 
daarom geen wereld zonder De reis meer voorstellen. 

Het spreekt voor zich dat we ontzettend blij zijn dat 
De reis een onderdeel is van het hoofdprogramma van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 (hierna te noemen LF2018). 
De afgelopen jaren hebben we al heel veel mooie 
projecten mogen realiseren. 

Voorwoord 

Dit doen we nooit alleen, maar altijd in de context van de 
mienskip. samen met kunstenaars, regisseurs en andere 
geïnteresseerden. We werken altijd samen met een groep 
bewoners of een specifieke doelgroep en willen met 
De reis antwoorden geven op maatschappelijke vragen. 
Vragen over gastvrijheid, vrouwenkracht en inclusiviteit 
bijvoorbeeld. 2018 is voor ons een heel bijzonder jaar. 
Het wordt de kroon op de missie die we hebben met 
De reis. Als opmaat naar 2019 en verder. 

Want waarom zouden we níet elke dag een stukje leuker 
maken met de projecten van De reis? Daar gaan we dus 
voor, vanuit Keunstwurk.

Douwe Zeldenrust. 

Het ene project moet nog op gang komen, het andere 
heeft de vaart er al in en weer een ander is op topsnel-
heid. eén ding hebben ze gemeen: ze zijn onderweg en 
ergens dit jaar bereiken ze hun bestemming. 

Aan boord zijn initiatiefnemers. Kunstenaars. Makers. 
enthousiastelingen. Mensen die samen een mienskip 
vormen. samen brengen ze met de inzet van kunst en 
cultuur een maatschappelijke verandering teweeg. 
twaalf community Art projecten die zich afspelen in 
verschillende delen van de provincie Fryslân, dit jaar 
onder de vlag van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dat is 
De reis. 

Dit is niet het eerste jaar van De reis. Het community 
Art initiatief van Keunstwurk begon in 2011 en heeft al 
talloze succesvolle projecten voortgebracht. in dit 
magazine lichten we er zes uit die hun bestemming al 
in de eerste zes maanden van dit jaar bereiken. De
overige zes maken nu een pitstop en komen dit najaar 
uitgebreid aan bod in de tweede editie van dit magazine. 

De makers en kunstenaars die aan het woord komen, 
vertellen hier wat hun beweegredenen zijn voor hun 
project. Wat ze ermee willen neerzetten en bereiken. 
Wat ze verwachten en waar ze op hopen. in dit magazine 
kunt u even met hen mee op reis. Laat u verrassen en 
inspireren. Wij wensen u veel leesplezier.
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Borderline offensive is een internationaal
 netwerk van culturele organisaties uit 

europa en het Midden-oosten dat met kunst, 
verbeeldingskracht en humor de actuele 

polarisatie in europa wil bestrijden. 
De Nederlandse invulling van het project is 
nog niet in beton gegoten maar de plannen 

díe er zijn, zijn boeiend. 

inmiddels is bekend welke kunstenaars uit 
Nederland naar het buitenland gaan - de 

Leeuwarder theatermaker Zen roorda gaat naar 
servië - en is gamedesign-studio Grendel Games 

uitgekozen als host voor de buitenlandse 
kunstenaars die Leeuwarden aandoen.

Met Grendel Games als host is er het plan om in 
juli een game-jam te organiseren voor kunste-

naars en ontwerpers. Dit evenement wordt 
voorbereid en geleid door de buitenlandse 

kunstenaars die dan in Leeuwarden zijn. Het is 
de bedoeling dat de makers prototypes maken 
van serious games en humoristische memes in 

sociale media die polarisatie ontregelen. tijdens 
de eindmanifestatie van LF2018 gaan de beste 

games en memes online voor het grote publiek.
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Borderline 
offensive

kinderen 
zetten hun 

talent in om samen 
hun leefomgeVing 

te VerBeteren

Jezelf 
oVertreffen 
door samen 
te werken

Hoe vergroot je de betrokkenheid van kinderen bij hun 
leefomgeving? Door ze te vragen wat ze willen veranderen 
en ze dit zelf laten realiseren. En ze te laten inzien dat ze 
een netwerk hebben dat hen hierbij kan helpen. Het 
project ‘Impact door Connectie’ gaat hierover. Het 
beginpunt is een klas kinderen. Het eindpunt een aantal 
artistieke bouwwerken. Maar het belangrijkste is 
natuurlijk ‘de reis’ daar tussenin. Want dat is waar de 
échte verandering tot stand wordt gebracht.

Frysklab is een product van Bibliotheekservice Fryslân en 
de Friese bibliotheken. een team van Frysklab-docenten 
gaat met een speciale bus langs Friese scholen om 
kinderen bij hun omgeving te betrekken. Ze laten ze in 
groepjes oplossingen bedenken voor zelfbedachte 
uitdagingen binnen het eigen dorp of de eigen wijk. 
Dit levert vaak verrassende ideeën op. De workshop-
docenten zijn er om de kinderen te coachen. 

Ze bezoeken de school een dagdeel in de week en 
brengen in hun bus verschillende nieuwe technologieën 
mee. een lasersnijder, 3D-printers en het programmeer-
programma scratch en de micro:bit onder andere.

Frysklab naar Ferwert
jeroen de Boer, adviseur innovatie bij de Bibliotheekser-
vice Fryslân: “op het Dockinga college in Ferwert waren 
ze al een tijd bezig met projecten rondom duurzaamheid. 

De kinderen hadden al tientallen werkende windmolens 
op schaal gebouwd maar die dreven nooit écht iets aan. 
toen zijn wij door Keunstwurk gevraagd om dit concept 
verder uit te werken en daardoor zijn we onderdeel
geworden van De reis.

Samenwerking, creativiteit en assertiviteit
De impact door connectie-editie in Ferwert is er dus 
één uit een lange reeks, die plaatsvindt op verschillende 
scholen in de provincie. Duurzaamheid bleef in Ferwert 
centraal staan maar er was ook aandacht voor samen-
werking, creativiteit en assertiviteit. out of the box 
denken. Dit kwam allemaal aan bod gedurende zes weken 
in december 2017 en januari 2018.

Alles kan, alles mag
De Frysklab-docenten beginnen altijd met de vraag wat 
de kinderen willen veranderen. Daarna volgt de vraag wat 
hun talent is en waar hun medeleerlingen goed in zijn. 
romy Kuldip singh is één van hen en vertelt: “op basis 
van de antwoorden creëren we groepjes. We gaan na wat 
ze nodig hebben om hun project te realiseren en we laten 
ze een ontwerpschets maken. Alles kan, alles mag. Daar 
moeten ze soms even aan wennen.”

Vijf artistieke bouwwerken
in Ferwert brachten vijf groepjes kinderen uiteindelijk vijf 
artistieke bouwwerken tot stand. Een centrale wifipaal die 
als ontmoetingsplek voor jongeren dient. een bewegend 
regenwateropvangsysteem waaruit dieren kunnen 
drinken. een laadplatform voor drones die werkt op 
groene energie. een energiezuinige verlichte kunstroute 
door het bos en een interactieve stoeptegel. stuk voor 
stuk duurzaam, werkend én mooi om naar te kijken.

Assertiviteitstraining
De missie van Frysklab is om kinderen het inzicht en het 
vertrouwen te geven dat zij heel veel zelf kunnen en dat 
ze van alles kunnen inzetten om iets te maken. in fysieke 
zin, zoals met een lasersnijder of 3D-printer, maar zeker 
ook in de vorm van hun persoonlijke netwerk. Zo werd 
in Ferwert een handige opa ingezet voor de metaal-
bewerking voor de waterbak en freesde een vader de 
bloembladeren van de wifi-paal. 

Missie geslaagd
romy: “We zien ook dat kinderen ineens hun gemeente of 
andere organisaties gaan bellen als ze die nodig hebben 
om hun project te realiseren. Frysklab is net een assertivi-
teitstraining. Dat is voor ons heel belangrijk. Het gaat ons 
niet om het fysieke resultaat. Als ze samen iets bedenken, 
realiseren en daar trots op zijn, is het project geslaagd. 
Als je ziet wat dat met de kinderen doet... Zo trots en 
verrast door hun eigen kunnen. Het is prachtig om ze dat 
mee te geven.”



De eerste Heldin van Het Veen is bekend.
Nog negen te gaan. op 8 maart, internationale 

Vrouwendag, kreeg coby van der Laan de 
nominatie uitgereikt als eerste Heldin van het 

project Heldinnen van ’t Veen. omdat ze 
zich van gymlerares opwerkte tot wethouder 

en omdat ze wordt geroemd om haar 
betrokkenheid en integriteit. Ze is genomineerd 

door een kennis van de initiatiefnemers 
van dit project: Marije Nutma, Marjolein reurich 

en Mirjam torenbeek. Zij willen vrouwen uit 
Heerenveen in de spotlights zetten vanwege 

hun ‘vrouwenkracht’. De verhalen van de 
vrouwen worden opgetekend door vrijwilligers 

en de portretten van de vrouwen worden 
vastgelegd in de vorm van schilderijen en 

kunstfotografie. Tot eind april konden mensen 
stemmen. een onafhankelijke commissie 

buigt zich over de uiteindelijke selectie die in 
oktober bekendgemaakt wordt. De foto’s en 

schilderijen worden dan geëxposeerd in 
Museum Heerenveen en de vrouwen 

organiseren diverse activiteiten rondom het 
thema “vrouwenkracht”. 

0706

heldinnen 
van 

’t Veen

Ze was nog maar halverwege de twintig toen haar gehoor 
achteruit begon te gaan. Rond haar dertigste was het al 
zo erg dat ze er - letterlijk - stil van werd. Zij verstond 
niet alles meer en mensen verstonden haar vast ook niet 
goed, dacht ze. Onder lichte dwang nam een vriend haar 
mee naar een gehoorspecialist. De diagnose: progres-
sieve slechthorendheid. Sindsdien beweegt Mim Hardege 
zich in twee werelden: die van de horenden en die van de 
doven en slechthorenden. Met haar project H-oor wil ze 
een brug slaan tussen die twee. 

Ze bruist. is enthousiast. Wie even in gesprek is met Mim 
Hardege (41), merkt het meteen. Deze spring in het veld 
weet wat ze wil en heeft een heldere visie op het leven. 
Ze kreeg het van haar ouders mee, al heeft ze naar eigen 
zeggen ook veel gemist in haar jeugd. Met twee inter-
nationaal ondernemende ouders werd ze nogal eens bij 
pake en beppe in Friesland ‘geparkeerd’ en zag ze haar 
ouders soms jaren niet. Bovendien verhuisde ze op haar 
veertiende, na de dood van haar moeder, naar engeland 
waar ze in een internaat belandde omdat ze niets met de 
nieuwe vrouw van haar vader te maken wilde hebben. De 
liefde bracht haar uiteindelijk weer naar Friesland, waar 
ze nu een deeltijdopleiding theaterregie voor amateur-
toneel volgt.

Alles komt samen met De Reis
“een docente van de regieopleiding wees me op De reis. 
Het leek me meteen interessant. ik vond het in die peri-
ode nog lastig om met mijn slechthorendheid om te gaan 
en had het gevoel nergens echt bij te horen. Niet meer bij 
de horenden, maar ook niet bij de doven. De dovenwereld 
is heel geïsoleerd. Doven zijn vanwege hun beperking 
vaak erg beschermd of zelfs verwend door hun omgeving. 
tegelijkertijd is er altijd de wens om acceptatie en 
leuke activiteiten. Want die zijn er niet in Friesland, zeker 
niet op cultureel gebied. Daar wilde ik iets mee. De reis 
gaf me de gelegenheid om de twee werelden samen te 
brengen en de kloof te overbruggen. en omdat liefde door 
de maag gaat, besloot ik een theaterdiner te organiseren.”

Bewustwording, en een leuke avond
Voorafgaand aan het diner, bedoeld voor dertig deel-
nemers, wil Mim een kookworkshop organiseren voor 
vijftien horenden, slechthorenden en doven. De horenden 
krijgen een koptelefoon op en de slechthorenden en 
doven mogen geen gebruikmaken van hun hulpmiddelen 
of tolk. “ik wil dat het interessant is voor iedereen en
dat iedereen gelijk is. op deze manier wil ik bewust-
wording creëren. Begrip. en mensen tegelijkertijd een 
leuke avond bezorgen.”

Alle zintuigen geprikkeld
ook over het theater tijdens het diner heeft Mim goed 
nagedacht. Want het moet voor iedereen een boeiend 
spektakel zijn. Aan de hand van de vier seizoenen en een 
oude Noorse sage over het ontstaan van het noorderlicht, 
worden alle zintuigen van de aanwezigen geprikkeld. 
Met lichteffecten, wandprojecties, warme en koude lucht-
stromen en de trillingen van muziekinstrumenten.

Geen beperking
De acteurs die om het gezelschap heen spelen, zijn ook 
slechthorend of doof. Het verhaal dat zij uitbeelden is - in 
grote lijnen - een liefdesverhaal dat niet al te vrolijk eindigt. 
Mim: “Het gaat over trouw, over passie en over tegenslag. 
over een reis door het leven. Het verhaal past bij me en ik 
geef de lessen die erin verwerkt zijn graag aan anderen mee. 
Weet je, deze handicap hoeft geen beperking te zijn en de 
wereld hoort niet klein en geïsoleerd te zijn. Het is soms 
hartstikke moeilijk, maar niets is onmogelijk. Mijn doel is 
dat doven en slechthorenden hun eigen beperking meer 
accepteren en dat ze meer worden geaccepteerd door hun 
omgeving. om dat proces gemakkelijker te maken, breng 
ik ze tijdens mijn theaterdiner even in dezelfde wereld.”

Aanmelden voor de theaterdiners kan via: projecthoor.nl.

MIM HARDeGe 
BRenGT DOven en 

(slecht)horenden samen 
tijdens theaterdiner

de wereld 
hoort niet 

klein 
te ziJn
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De symfonie klinkt pas op 1 september, 
maar jan-Willem van Kruyssen is dit voorjaar 
al volop bezig met de voorbereidingen van 

zijn project Landschapssymfonie. Het Ls-team 
schoof voor samenwerking aan bij de
 organisatie van het straatfestival van

 eastermar, bij dorpsbelang, bij de lokale 
fanfare, bij de vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden en bij een ludiek tractor museum. 

“ja, het loopt best lekker”, constateert 
jan-Willem droog. Wat hem verbaast: “iedereen 

is enthousiast! iedereen zegt overal ja op!” 

Het project Landschapssymfonie belooft dit 
najaar één groot feest te worden waar onder 
andere antieke tractoren, een eindspektakel 

met een eigenhandig gecomponeerde 
fanfarecompositie en - als alles meezit - 

dansende lokale boeren voorbij komen. Het 
straatfestival easterbarren is op dezelfde dag, 
dus met een beetje geluk trekt Landschaps-
symfonie daar ook nog wat publiek vandaan. 
“We zijn al van locatie verplaatst. We zitten nu 
op een boerderij vlakbij de parkeerplaatsen 

van het straatfestival.” slim!
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landschaps-
symfonie

Victoria en detsJe 
geVen de Verhalen 
Van ‘Buitenstaanders’ 
een Podium

allemaal 
Buiten 
de Boot

Hokje
Wat de maatschappij als ‘ideaal’ bestempelt, is volgens 
Victoria maar een heel klein hokje waar lang niet ieder-
een in past. “en áls je er al in past, is de angst extra groot 
om er op een zeker moment weer buiten te vallen.” De 
vrouwen hebben zelf ook ervaring met buitengesloten 
worden. Detsje werd vroeger gepest. Victoria heeft een 
zware burnout achter de rug. “ineens sta je buiten de 
maatschappij.”

Inspiratieavonden
toen de vrouwen in 2017 begonnen met Buiten de boot, 
vroegen ze de ‘harde kern’ van de theaterproductie 
oorlogskind of die interesse had om mee te doen. in 
eerste instantie ging het om een man of tien met wie ze 
eens per maand in De Bres inspiratieavonden hielden. 
Detsje: “We spraken tijdens die avonden met elkaar over 
vooroordelen, over eerste indrukken en normen en waar-
den. over persoonlijke ervaringen met ‘buiten de boot 
vallen’. De één vertelde over ziekte, de ander over ouder-
dom, het wonen in een achterbuurt, onzekerheid, oorlog, 
het leven als dakloze. soms namen mensen een familie 
of vriend mee. Zo werd de groep groter. We zijn allemaal 
heel verschillend en toch vormen we een geheel.”

Kwetsbaar
Victoria vervolgt: “Deze groep mensen raakt me. ik werd 
na de eerste inspiratieavond die ik bijwoonde ineens 
verdrietig. iedereen was zó kwetsbaar geweest en wat me 
ontroerde was de herkenning die ik voelde. ook ik heb 
me in mijn leven kwetsbaar en gebroken gevoeld. Zoals 
iedereen waarschijnlijk. Dat maakt dit concept zo sterk. 
Aan de ene kant willen we ver blijven van kwetsbaarheid 
en aan de andere kant creëert het een onderlinge band.”

Ervaringstheater 
De inspiratieavonden hebben Detsje en Victoria veel 
input geleverd voor de uiteindelijke voorstelling. Die 
vindt in juli plaats op een nog nader te bepalen locatie. 
Victoria: “We gaan nu kijken naar wie op welke plek in 
de voorstelling het beste tot zijn recht komt. We houden 
van ervaringstheater. Willen niet dat de deelnemers een 
rol spelen maar zichzelf zijn.” Detsje verklaart nader: “We 
gaan niet van A naar B. De bestemming ligt niet vast 
want het gaat ons om de reis. We laten dus veel aan het 
moment over. Aan onze spelers en aan het publiek.”

Spannend
De vrouwen hopen bij hun publiek een gevoel te creëren 
dat verandert van ‘dat zou ik nooit willen zijn’ naar een 
gevoel van toenadering. Victoria: “Het is een persoonlijke 
ontwikkeling op zich. theater ís ook heel persoonlijk. je 
gaat samen een proces aan. en wij willen ons publiek 
daar deelgenoot van maken. ja, dat is spannend. Maar het 
wordt vooral heel erg leuk.”

Mensen horen graag ergens bij. Toch krijgen we allemaal 
wel eens te maken met het gevoel buiten de boot te 
vallen. Door pesterijen op school. Een andere afkomst of 
religie. Uiterlijke kenmerken. Gezondheidsproblemen. Of 
erger, door een gedwongen vlucht naar een onbekende 
bestemming. Het kan van alles zijn. Wat dit met mensen 
doet en hoe de buitenwereld aankijkt tegen iemand die 
‘er niet bij hoort’, intrigeert Detsje IJkema en Victoria 
Vergult. Zij maken hier voor De Reis een theatervoorstel-
ling over.

Detsje en Victoria kwamen bij elkaar dankzij Vera Mulder,
de initiatiefnemer van Buiten de Boot. Vera maakte in 
2017 de voorstelling oorlogskind en Detsje hielp haar 
daarbij tijdens een stage van de opleiding culturele 
Maatschappelijke Vorming. toen Vera zich door omstan-
digheden moest terugtrekken uit Buiten de Boot, raakte 
Victoria bij het project betrokken. Zij kende Vera van de 
opleiding Docent theater. Buiten de Boot is voor zowel 
Victoria als Detsje een afstudeerproject.

Universele angst
Het idee voor Buiten de Boot ontstond al tijdens het 
maken van de voorstelling oorlogskind. Detsje: “Als er 
één groep is die buiten de boot valt, dan zijn het vluch-
telingen. Zelfs als ze hier al jaren zijn, worden ze nog raar 
aangekeken.” “Maar”, vult Victoria aan, “iederéén wordt 
wel eens buitengesloten. We doen allemaal ons best 
om geaccepteerd te worden. De angst om ‘er buiten te 
vallen’ is universeel. Maar juist uitzonderlijke verhalen 
zijn interessant. Die verhalen bieden wij een podium.”



Het was even spannend maar eind maart 
kwam er goed nieuws: Het iepen Mienskips 

Fûns (iMF) adviseerde positief over de 
financiering van het project PlusMienskip en 
daarmee was de financiering helemaal rond. 
Het projectteam haalde opgelucht adem en 
kwam nog dezelfde avond bij elkaar om de 

plannen verder uit te rollen. Met een website, 
Facebookpagina, persbericht, huis-aan-huis 
flyer, bijeenkomst en discussietafel is eerst 

vooral op communicatie ingezet. 

Op Koningsdag, 27 april, was de officiële start 
en nu is het aan de inwoners van Mildam, 

Katlijk en Bontebok. Zij moeten samen met 
kunstenaar Marcel prins tijdelijke of blijvende 

plussen gaan creëren in het landschap. 
Met bloembollen bijvoorbeeld. een nieuw 

kunstwerk. of met barbecuetafels. Zolang het 
maar verbinding creëert, het staat voor een 

plek die ze als ‘plus’ ervaren en het de dorpen 
levendiger maakt. Wie de meeste en mooiste 

plussen creëert, wint op 15 september 
(de slotdag van plusMienskip) een 

ballonvaart.
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Plusmienskip

lucette, hanna en Joyce organiseren een kiJkJe 
in de keuken Van Verschillende culturen

een Brug slaan met een 
handreiking

Het Community Art project van Lucette van den Berg, 
Hanna van Mourik - Broekman en Joyce Beukema mag 
dan ‘Moeders en dochters’ heten, het draait vooral om 
vrouwen en gerechten. Vrouwen uit de Vrijheidswijk in 
Leeuwarden en gerechten afkomstig uit allerlei verschil-
lende culturen. Aan de hand van gezamenlijke kookses-
sies en een wijkfeest op 5 mei, willen ze bewoners van de 
Vrijheidswijk de schoonheid van hun omgeving laten zien.

Het begon allemaal in Kampen, toen zangeres Lucette van 
den Berg haar favoriete kaaswinkel uitliep en onderweg 
naar haar auto, al bellend, haar hele plan uit de doeken 
deed bij Meinke Noordam (themaproducent van culturele 
Hoofdstad, red.). Hoe dat ineens zo ontstond? Ze weet het 
niet. ineens kwamen alle thema’s samen waarmee Lucette 
al jaren bezig is. Vrouwen en hun onderlinge band. Het 
moederschap. tradities. Gerechten. cultuur. identiteit. en 
de Vrijheidswijk.

Verliefd 
Lucette: “ik zag het ineens helemaal voor me. Vrouwen 
uit de vrijheidswijk samenbrengen en ze - letterlijk - een 
kijkje in elkaars keuken geven. samen koken en ondertus-
sen met elkaar praten over onze achtergrond, onze rol 
als moeder, de lessen die we van onze cultuur leerden 
en aan onze dochters meegeven… een gerecht kan je 
alleen al door de geur terugbrengen naar je jeugd. Naar 
tradities. Naar een herinnering. en recepten worden vaak 

van moeder op dochter overgedragen. ik hoop mensen 
op deze manier een beetje verliefd te laten worden op 
een andere cultuur. Liefde gaat tenslotte door de maag 
én overstijgt vooroordelen. en welke wijk in Nederland is 
daarvoor meer geschikt dan de Vrijheidswijk? er is hier 
zoveel kleurigheid, ik zag meteen kansen.”

Via Meinke Noordam kwam Lucette met haar project bij 
Keunstwurk terecht. Haar plan bleek goed bij De reis te 
passen. Hanna had al eens meegedaan aan De reis en 
werd via Keunstwurk in contact gebracht met Lucette 
om als theatermaker een bijdrage te leveren. en joyce - 
theatermaker in opleiding - werd door het wijkpanel van 
de Vrijheidswijk voorgedragen. “ik had al bedacht dat de 
Vrijheidswijk niet vergeten mocht worden tijdens culturele 
Hoofdstad, dus dit kwam perfect uit”, aldus joyce.

Groeibriljant
in eerste instantie was Lucette van plan om dit nieuwe 
project onder te brengen in haar multiculturele festival 
Yiddish Waves, begin maart. Dit bleek echter te kort dag, 
waarop werd gekozen voor 5 mei. ook kozen de drie er al 
gauw voor om het theateridee los te laten. Hanna: “We wil-
len het niet in een kader gieten maar open staan voor de 
ideeën van wijkbewoners. Het wijkfeest zal ontstaan vanuit 
de wijk. passend bij de community Art gedachte van De 
reis.” Lucette vult aan: “Zie het als een groeibriljant. Gaan-
deweg het project wordt het groter en gaat het glanzen.”

De schoonheid van de wijk
tot 5 mei komen zo’n vijftien vrouwen die tot nu toe 
bij het project zijn betrokken, om de week bijeen om 
samen te koken en te praten. Het wijkfeest bestaat uit 
een route door de wijk, langs huizen van bewoners 
met verschillende culturen, waar bezoekers in groepjes 
naar binnen kunnen om een hapje te eten. De bewoners 
kunnen dan iets vertellen over het gerecht en de 
bijbehorende traditie. er zijn ook lange tafels vol eten 
in of bij het wijkgebouw, of op een andere plek in de 
wijk, en muziek. “Het moet echt een feestje worden. 
een feestje van verschillende culturen, waarmee we 
laten zien hoe mooi de Vrijheidswijk is”, zegt joyce.

Leren van verschillen
Hanna denkt dat het creëren van openheid over ver-
schillende culturen ook erg belangrijk kan zijn voor de 
instandhouding ervan. “We vinden een andere cultuur 
tegenwoordig vaak spannend. tegelijkertijd vervagen 
culturen steeds meer omdat in het westen ‘alles kan en 
alles mag’ en we als mens graag opgaan in een massa. 
toch kunnen we vooral heel veel van andere culturen 
leren. Met dit project willen we een brug slaan tussen 
wat jij bent en wat de ander is. We reiken mensen als 
het ware de hand en zeggen: kom maar, het is niet eng.”
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schieringen 
creëren hun eigen 

Buurthuis

een Plek 
om samen te 

kunnen 
chillen

Wat waren ze trots, die vrijdagmiddag 23 maart. Vijf 
kinderen van de Kinderwijkraad in de Leeuwarder wijk 
Heechterp/Schieringen presenteerden die middag een 
plan om een leegstaand lokaal in de Plataanschool, 
onderdeel van Stichting Proloog, om te toveren tot 
Game Hall. Het moet een soort ’buurthuis voor kinderen’ 
worden waar ze elkaar vanaf volgend schooljaar buiten
schooltijd kunnen ontmoeten. Kunstenares Lisette 
Bokma helpt de kinderen bij de realisatie van hun plan. 

De Game Hall van de plataanschool is een typisch reis-
project. De weg die leidt naar het resultaat spreekt al 
zó tot de verbeelding, dat het middel haast belangrijker 
is dan het doel. Haast - want als je het aan de kinderen 
vraagt, gaat het wel degelijk om het resultaat. Zij willen 
een speelruimte waar ze kunnen chillen, kletsen, leren, 
make-uppen, gamen, rusten en spelen. en daar hebben 
ze heel wat voor over. Van brainstormen tot ontwerpen
en van presenteren tot bouwen. elke vrijdagmiddag, 
soms zelfs tijdens vakanties.

Plek waar alles mag
Het plan ligt er al drie jaar. Het werd dus ook wel tijd 
dat het concreet werd. Met de instelling van de Kinder-
wijkraad - een landelijk initiatief van Kies&co waarbij 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 plannen bedenken voor 
hun wijk - kwam de Game Hall al gauw als één van de 
favoriete ideeën naar voren. De kinderen wilden een 
leuke plek creëren om buiten schooltijd naartoe te 
kunnen. een plek waar alles mag, “behalve ruziemaken, 
drinken bij de computers en rotzooi achterlaten”, vinden 
Marcella, chi-vayno, Nisrine, ezmé, Kyshan en elsa.

Hoofd, Hart en Handen
joop Boomsma, directeur van de plataanschool, zorgde 
ervoor dat het plan werd ondergebracht bij De reis. 

op de plataanschool werken de kinderen met Hoofd, 
Hart en Handen aan hun eigen ontwikkeling. omdat het 
project helemaal aansluit bij deze visie, legt de school 
ook een deel van het benodigde geld bij. om tot een 
ontwerp te komen, sloot Lisette Bokma aan. Zij had al 
eens een project voor De reis uitgevoerd en werd na een 
succesvolle pitch aan dit plan gekoppeld. Lisette: “ik wil 
zo veel mogelijk aan de kinderen overlaten. ik zeg wat we 
gaan doen, bijvoorbeeld een moodboard maken, en zij 
bepalen hoe we het doen.”

Rekenen en judo
Het werken met Hoofd, Hart en Handen betekent op de 
plataanschool dat kinderen leren vanuit verschillende 
disciplines. Ze leren rekenen en lezen, maar ook judo 
en toneelspelen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van 
hun zelfvertrouwen en -expressie. Alles is gericht op het 
bijbrengen van vaardigheden waarvan gedacht wordt dat 
kinderen die nodig zullen hebben in hun verdere leven. 
Het mooie van de Game hall is dat ook hier allerlei 
disciplines samenkomen. Van organiseren tot realiseren 
en alles daar tussenin. Het maakt de kinderen zelf-
redzaam, creatief, het wakkert hun fantasie aan en het 
leert ze groot te denken. 

Prullenbakken
Lisette: “Wat interessant is, is dat de kinderen een heel 
duidelijke visie hebben op de ruimte. Ze willen er bijvoor-
beeld veel prullenbakken, omdat ze vinden dat ze fouten 
mogen maken. Ze denken na over het kleurgebruik. 
regels die er moeten gelden. Multi-inzetbaarheid van de 
ruimte, bijvoorbeeld tijdens schooluren. Wie de sleutel 
van de Game hall krijgt… Het wordt echt hún Game Hall.”

Zeven tot zeven
De reden dat joop er een ruimte voor beschikbaar stelt 
binnen de school, is dat de Game Hall volgens hem ook 
helemaal past in het huidige ‘7.00 tot 19.00 onderwijs’. 
joop: “Wij hebben geen naschoolse opvang maar dit is 
ook een vorm van naschools aanbod. Het is een nieuwe 
vorm van samenkomen buiten schooltijd.”

Positief project
Zoals het nu lijkt, wordt de Game Hall in juli feestelijk 
geopend en is hij vanaf volgend schooljaar structureel 
drie dagen per week open. De wijk zorgt wat joop betreft 
voor het toezicht. “er is al een vast groepje ouders en 
vrijwilligers betrokken bij de Kinderwijkraad dat heel veel 
doet, dus daar heb ik wel vertrouwen in. We pakken het 
integraal op en dat moet ook. iedereen heeft er belang 
bij. Want waar ik vooral enthousiast van word: je zíet de 
kinderen zich ontwikkelen tijdens dit proces. Het is een 
heel positief project dat alleen maar leuker wordt. ja, we 
zijn echt met iets unieks bezig.”

Dat je als basisschool over een bostuin 
beschikt, is natuurlijk prachtig. De natuur ligt 

tenslotte aan de basis van alles. Maar hoe 
haal je eruit wat erin zit? Hiervoor haalde 

directeur joop Boomsma van de plataanschool 
Marte Hartendorp van “ikke en…” aan boord. 

sinds de meivakantie is zij met leerlingen van 
de school op reis in hun eigen bostuin. 

Ze gaat wekelijks met één van de groepen de 
tuin in zodat zij in het echt kunnen ontdekken 
en beleven wat ze in hun schoolboeken over 

de natuur hebben geleerd. Hoe groeit een 
boom? Wat leeft er allemaal in die boom? 

Welke planten groeien er omheen? Hoe voelen, 
ruiken of proeven die? Zo maakt Marte tot 

aan de zomervakantie met elk kind een 
logboekje. Knippend en plakkend (of plukkend) 

met de peuters en metend en zaaiend 
met de grotere kinderen. en daarna? 

Dat ligt nog open. in de zomervakantie 
bepalen ze het vervolg.

de bostuin  
van de  

Plataan-
school



Als het aan het projectteam ligt, heeft 
iedere inwoner van Burgum na deze zomer wat 

te vertellen op een verjaardag. over het 
dorp welteverstaan, want het project 

Wereldburgumer moet Burgum in 2018 op 
de kaart zetten. De Burgumers bouwen sinds 

Koningsdag samen aan een metalen wereldbol 
van 2.60 meter dwarsdoorsnede. Asielzoekers, 
medewerkers van talant, scouts, ondernemers, 
basisschoolkinderen… iedereen draagt op zijn 
eigen manier bij tot de bol klaar is om hem op 

8 juli vanaf 00:08 uur ’s nachts naar Leeuwarden 
te rollen. Liggend op een kar, om er zeker van 

te zijn dat hij daar in z’n geheel aankomt. 

in de provinciehoofdstad sluit WereldBurgumer 
aan bij De Achtste Dag, het culturele 

Hoofdstadproject van kunstenaar Marten 
Winters. en wat er dan van overblijft, 

afgezien van een mooi verhaal? een replica 
van maar liefst 8 meter dwarsdoorsnede krijgt 
een ereplek, ergens in het dorp. Kijk, dan heb 

je als Burgumer helemáál wat te vertellen.
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Een International Art Camp doet iets met mensen. Zowel 
met de kunstenaars die er vanuit de hele wereld naartoe 
komen als met de dorpsbewoners die hun dorp hiervoor 
openstellen. Het creëert een blijvende verbintenis, 
ondervond Reina Rodina van der Meer. Daarom brengt 
ze dit fenomeen deze zomer naar Tytsjerk: het dorp dat 
in de Tweede Wereldoorlog als vanzelfsprekend onder-
dak verschafte aan 170 evacuees uit Tiel. Is Tytsjerk nog 
steeds zo gastvrij als toen?

er is al het hele jaar van alles gaande om tytserk te 
betrekken bij de voorbereidingen van het international 
Art camp. initiatiefneemster reina rodina van der Meer 
en de israëlische shiri en Nir, die de artistieke leiding 
voeren, overleggen wekelijks in de bibliotheek. elke 
maand schuiven ze aan bij het dorpsdiner in het dorps-
huis om de tientallen aanwezigen te vertellen over 
hun verhalenproject. en in maart organiseerden ze een 
evenement in park Vijversburg waar ze met zo’n twee-
honderd genodigden gesprekken voerden over de rol van 
tytsjerk in de tweede Wereldoorlog, de vluchtelingen 
van nu en het belang van gastvrijheid. Dat laatste wordt 
het thema van dit international Art camp.

Gastvrijheid
reina rodina, shiri en Nir hebben alledrie wel wat met 
het thema. Bij reina rodina werd haar interesse aange-
wakkerd tijdens een international Art camp dat ze vijf 
jaar geleden in servië bezocht, als geluidskunstenares. 
“ik nam deel aan de muziekwerkgroep en stond ervan 
versteld hoe snel er een diep contact ontstond tussen 
de lokale bevolking en de aanwezige kunstenaars. De 
gastvrijheid was zó groot. Het evenement wordt er elk 
jaar gehouden en heeft grote invloed op de verbeel-
dingskracht, met name van de kinderen die er opgroeien. 
toen ik al die vreugde en blije gezichten zag, wist ik: dit 
wil ik in Friesland organiseren.” 

Community Art
shiri en Nir zijn afkomstig uit israël en kwamen anderhalf 
jaar geleden naar Nederland omdat shiri haar moeder 
hier woont en omdat ze hun politieke kunstuitingen niet 
langer kwijt konden in israël. Ze zijn onder de indruk van 
de gastvrijheid die ze hier in Nederland aantroffen. shiri: 
“We gingen in Leeuwarden langs organisaties die iets 
doen met community Art en kwamen zo bij Keunstwurk 
terecht. reina rodina kon onze hulp goed gebruiken en
het klikte, dus haakten we aan.” Nir vervolgt: “Het is voor
ons geweldig om te zien dat een Fries dorp zich zo open-
stelt voor mensen van buitenaf. om op deze manier mensen 
samen te brengen, daar maken we graag deel van uit.”

Geen ‘elite-ding’
De georganiseerde activiteiten hebben al heel wat 
bekendheid opgeleverd in het dorp. De meeste inwoners 
weten wel ongeveer wat er tussen 23 juli en 6 augustus 
gaat gebeuren. en dat is belangrijk, want mensen moeten 

niet het idee krijgen dat het Art camp een ‘elite-dingetje’ 
is waarin voor hen geen rol is weggelegd. reina rodina: 
“We zouden de plank misslaan als we de lokale bevol-
king er niet bij zouden betrekken. sterker nog: het 
hele evenement valt of staat met de betrokkenheid 
van de inwoners.” shiri: “De vijfentwintig buitenlandse 
kunstenaars die hiervoor naar tytsjerk komen, logeren 
bij dorpelingen. en de dorpelingen mogen hen mee-
helpen bij het tot stand brengen van de kunstwerken. 
Van amateurfotografen tot schilderliefhebbers of 
lokaal muziektalent: voor iedereen is plek.”

Gezamenlijk eindspektakel
Het verhaal dat bij de creatie van de kunstwerken 
centraal staat, is de rol van tytsjerk in de tweede 
Wereldoorlog. toen vluchtten 170 roomse vluchtelingen 
vanuit het zuiden naar het noorden van het land, 
waar ze via de protestantse Kerk van tytsjerk werden 
ondergebracht bij gezinnen uit dit Friese dorp. De 
kunstenaars komen nu samen in diezelfde protestantse 
Kerk, waar ze dit verhaal vertalen naar muziek, theater, 
dans, beeld en installaties en toewerken naar een 
gezamenlijk eindspektakel met en door het dorp.

Duurzaam evenement
Het international Art camp tytsjerk wordt - als het aan 
reina rodina ligt - een duurzaam evenement. De kunst 
blijft in het dorp en ze wil het evenement graag jaarlijks 
gaan organiseren. “Het is niet de bedoeling dat het 
zomaar weer vervliegt. juist door er een terugkerend 
evenement van te maken, kan het als een creatief 
hulpmiddel dienen voor contact, verbeeldingskracht, 
gastvrijheid en samenwerking.”

tytsJerk 
oPent haar deuren 
Voor kunstenaars 
uit heel de wereld

Van een 
dorPsVerhaal 

een kunst-
ProJect 
maken



Reeds afgeronde projecten: impact door connectie op school: 27 januari, Moeders en Dochters: 5 mei

Dwarskijkers: serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij
Donderdag 7 juni - community Art Dialogen - Wat kan community art betekenen voor lokaal bestuur en maatschappelijke organisaties? 
Woensdag 10 oktober - craft Your Future event - over de (verre) toekomst en robotisering van de samenleving.

Voor meer en de meest actuele informatie, zie: www.dereis.frl.

spoorboekje/agenda De reis projecten
presentatie Gamejam Grendel Games: 
vanaf vrijdag 13 juli 

expositie: start zaterdag 6 oktober

Maandag 23 juli tot maandag 6 augustus
eindmanifestatie op zondag 5 augustus

Zaterdag 1 september (tijdens easterbarren Festival): 
parade om 12.00 uur en voorstelling om 13.00 uur

Feestelijke opening Game Hall: vrijdag 6 juli om 15.00 uur

evenementendag met prijswinnaar: zaterdag 15 september

BurgumerMars naar Leeuwarden: zondag 8 juli. 
start om 00.08 uur op de Markt in Burgum

Presentatie ‘Doof of zo?’: vrijdag 18 mei in De Backstage in Leeuwarden
Try-out: vrijdag 14 september om 19.30 uur
Voorstellingen: zaterdag 15 september (19.30 uur), zondag 16 september 
(14.30 uur) & donderdag 20 september feestelijke afsluiting (19.30 uur)

Try-out: (locatie tesselschadestraat 4, Leeuwarden)
Maandag 2 juli om 13.00 uur
Dinsdag 3 juli om 19.30 uur
Vrijdag 6 juli om 19.30 uur
Première: dinsdag 10 juli
Voorstellingen: vrijdag 10, zaterdag 14, maandag 16, dinsdag 17, 
donderdag 19, maandag 23 en dinsdag 24 juli (19.30 uur)

Borderline Offensive

Heldinnen van ’t Veen

International Art Camp Tytsjerk

LandschapsSymfonie

Plataanschool

PLUSMienskip

WereldBurgumer

H-OOR – eten met doven

Buiten de Boot


