Startbijeenkomst De Alde Feanen & Culturele Hoofdstad 2018
Op maandagavond 27 november vond de startbijeenkomst De Alde Feanen & Culturele Hoofdstad
2018 plaats in theaterkerk ‘De Bidler’ in Wergea. Aanleiding is ‘Fête de la Nature’. Ter gelegenheid
van Culturele Hoofdstad is het park van 25 t/m 27 mei 2018 hoofdlocatie van dit landelijk
natuurfestival. Dit biedt kansen voor de ondernemers in en rondom het park. Het doel van de avond
was verbinding leggen, inspiratie opdoen en elkaar versterken.
Vier De Alde Feanen
Lisette Grasmeijer van Pilat Advies trapte af met een korte presentatie over ‘Fete de la Nature’.
Onder de noemer ‘Vier de Alde Feanen’ doet het park al drie jaar aan bij dit natuurfestival mee. “Je
kunt het zien als een soort open dag van het park. Ondernemers openen hun deuren en bieden gratis
activiteiten aan bezoekers. Het park faciliteert onder andere met een programmakrant van het
evenement”. Grasmeijer benadrukt dat iedereen aan dit festival mee kan doen: ondernemers,
verenigingen en zelfs eigen inwoners. Bekijk hier de presentatie.
Inspiratielezing Joop Mulder
Joop Mulder, initiator van Oerol en Sense of Place, deelt zijn ervaring en geeft de zaal tips over
kritische succesfactoren. “Een landschap goed presenteren hoeft niet moeilijk te zijn, als je zelf maar
gelooft in je eigen omgeving. We hebben zoveel mooie verhalen in het noorden en het is zo
belangrijk om die te vertalen‘’ benadrukt Joop Mulder. “Uiteindelijk is het doel dat mensen weer
terug willen komen. Het is dus van belang dat alle ondernemers en projecten in en rondom de Alde
Feanen dit als doel stellen.”
Tijdens de vragenronde bleek dat deelnemers zich graag lieten inspireren. ‘’Ik heb nu al een idee’’ en
‘’we kunnen wel samenwerken’’, klonk het uit het publiek.
Presentaties projecten
Na de lezing van Joop Mulder presenteerden zeven initiators kort hun Cultureel Hoofdstad project:
•
•

•
•

•

•

Anje Wester uit Earnewâld beet het spits af met haar project Ljochtstill: (beeldende) kunst in
glazen turven en bestaande gebouwen in het gebied. Bekijk hier de presentatie.
Marcia de Graaff vertelde over Ontwakend Landschap: lokaal dineren en overnachten in het
landschap. Het is een rondreizend project. Ze zoeken locaties en koppelingen met
evenementen / voorstellingen in Friesland.
Ulbe Postma uit Earnewâld is van Beleef de Alde Feanen bij nacht, geïnspireerd op het
project ‘Feel the night’. In het donker met een sloep door het park, incl. (spook)verhalen
Catharinus van Balen uit Warten organiseert het 2 jaarlijks evenement Wartenster
Wetterwille. Op 15 en 16 september 2018 staat het dorp in het teken van de cultuur
historische geschiedenis van Warten en haar verbondenheid door en met het water. Het
thema is ‘Mynskip’
Age Veldboom uit Earnewâld van het project ‘Myn Skip’. De laatste week van september in
2018 wordt de geschiedenis en het verhaal van de skûtsjes op theatrale en muzikale manier
verteld. Het water bij Annage is het decor. Bekijk hier meer informatie.
Tom Kamsma uit Wergea vertelt over Tusken twa Tuorren, wat onderdeel is van
bidbookproject ‘Under de Toer’. Lokaal talent vertelt een muzikaal en theatraal verhaal in de
Sint-Martinuskerk en reist voorlichtend naar de Bidler. Hier wordt een interactief spel rond
zingeving en cultuur erfgoed georganiseerd. De première is op 11 november. Andere
voorstellingen zijn op 17, 18, 24 en 25 november.

•

Peter Tolsma is van Hout-vaert. Aan de hand van de historische route van Dokkum naar
Leeuwarden, Grou en IJlst wordt het verhaal van hout verteld. Van 19 t/m 22 juli organiseert
elke stad of dorp aan de route zelf (hout)activiteiten t.g.v. van dit project.

Verbindingen
Na de pauze werd in groepen gebrainstormd over onderlinge samenwerking en versterking. Er
werden verschillende connecties gelegd tussen ondernemers, het park en de projecten.
Vier De Alde Feanen zat aan één van de tafels. Hier kwamen onder andere de verhalen van het park
terug. Zoals ‘Sytse en Maaike’ in Warten en ‘Halbertsma’ en de pontjes in Grou. Daarbij is er een
nieuwe sloepenroute vanaf Wergea en kwam de vraag hoe we Leeuwarden beter kunnen betrekken
bij het park. Voor de Culturele Hoofdstad projecten kan ‘Vier De Alde Feanen’ dienen als podium om
bijvoorbeeld promotie te maken voor het evenement later in het jaar, zodat man nog een keer naar
het park terugkomt.
Gerrit van der Meer van Actief Media gaf aan dat zij Culturele Hoofdstad projecten graag meenemen
in hun huis-aan-huis weekblad. Dit blad wordt verspreid in de regio Noordoost Friesland. Als u een
project organiseert: u kunt uw informatie doorsturen naar de redactie via redactie@actiefmedia.nl.
Vervolg
Op woensdagavond 31 januari 2018 vindt, op een nader te bepalen locatie, de vervolgbijeenkomst
plaats van ‘Vier De Alde Feanen 2018’. Met diegene die actief mee willen doen zullen we onder
andere het programma voor 25 t/m 27 mei 2018 gaan samenstellen. Meer informatie wordt t.z.t.
bekend gemaakt.
Aanmelden kan bij Lisette Grasmeijer via aldefeanen@gmail.com of 06-57571341.

