
Leeuwarden en Fryslân: 
het middelpunt van Europa
LEEUWARDEN | De Friese 
mienskip zelf. Die was 
volgens de Europese jury 
dé reden om Leeuwarden- 
Fryslân uit te roepen tot 
Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2018. De unieke 
betrokkenheid van 
Friezen bij hun naaste 
omgeving, familie, buren, 
verenigingen, korpsen of 
koren, maakte tot ver in 
Europa grote indruk. 

Vooral om de bijzondere 
kracht van de mienskip 
werd het plan van  
Leeuwarden-Fryslan 
beloond met de uitver-
kiezing tot Culturele 
Hoofdstad van Europa in 
2018. En dus is het nu alle 
hens aan dek. Want alleen 
als vanaf nu de hele Friese 
mienskip mee doet, wordt 
2018 een succes.

In de plannen voor 2018 is 
plaats voor iedereen in 
Fryslan. Van Dokkum tot 
Sneek. Van Drachten 
tot Harlingen. Maar ook 
voor mensen in de rest van 
 Nederland en daarbuiten. 
Iepen mienskip dus. Tot ver 
in Europa. Voor iedereen 
met zijn of haar unieke 
talenten. Wie mee wil doen 
krijgt daartoe de kans. 
Stadsbewoners, platte-
landers, nieuwkomers, 
arm en rijk. Dwars door 
alle generaties heen.
Met cultuur als middel wil 
Leeuwarden-Fryslan 2018 
de wereld om ons heen 
blijvend mooier maken. 

Deze krant is een uitgave van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, gedrukt en verspreid door NDC Mediagroep, oplage: 325.000www.2018.nl

Zodat steden en dorpen in 
de hele provincie stappen 
vooruit kunnen zetten, die 
ook na 2018 nog merkbaar 
zullen zijn. Daarbij staan de 

Friezen zelf en hun directe 
omgeving centraal.

Want, meer bijzondere 
evenementen, meer 

toeristen, meer banen. 
Duizenden kinderen doen 
mee en krijgen zo betere 
kansen in de toekomst. 
Maar hoe werkt het? Dat 

staat in deze speciale 
krant. Maar ook op de 
nieuwe website 2018.nl. 
Daar kan iedereen dagelijks 
volgen hoe het gaat met de 

projecten van 2018 en de 
manier waarop de mienskip 
in Fryslan gaat zorgen voor 
een nog mooiere toekomst 
voor iedereen.

Muriel Wetting (13) is Tamboer Maître bij het Pasveer Korps Leeuwarden
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Meedoen? 
Dat kan! 

DE KRACHT VAN  
LEEUWARDEN 2018: 
dat het van 
onderop komt 

Niet vóór 
de mensen, 
maar mét 
de mensen

SPECIALE EDITIE JANUARI 2015
LEES ALLES OVER DE PLANNEN VAN 
CULTURELE HOOFDSTAD 2018

Deze speciale krant wordt op 28 januari in 
heel Fryslân huis aan huis verspreid. De 
 organisatie van Culturele Hoofdstad heeft 
hard gewerkt aan uitwerken van alle plannen 
en ideeën. In deze  bewaareditie kunt u lezen 
wat er staat te gebeuren en hoe u kunt helpen 
om 2018 tot een onvergetelijk jaar te maken.
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Ton F. van Dijk
Ton F. van Dijk is algemeen directeur 
van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. Hij is 
52 jaar en vader van 2 kinderen. Hij 
werkte jarenlang in de Nederlandse 
omroepwereld. Eerst als tv-journalist, 
later als omroepbestuurder, onder 
meer als directeur tv-programmering 
bij de Publieke Omroep en als 
 algemeen directeur van de IKON. 
Hij is zeer trots dat hij Leeuwarden 
en Fryslân mag presenteren op een 
Europees podium: “Friesland maakt 
een enorme verandering door, daar 
wil ik graag bij zijn en ik wil er voor 
zorgen dat dit ook in de rest van 
Nederland en Europa zichtbaar 
en tastbaar wordt. Het blijvende 
positieve effect van Leeuwarden- 
Fryslân Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018, daar ga ik mij de 
komende jaren sterk voor maken.”

Even voorstellen: 

Even voorstellen: 

Lieven Bertels 
De Vlaming Lieven Bertels is   
benoemd tot artistiek directeur van 
Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van  Europa 2018. Vanaf de 
zomer van 2015 is hij verantwoordelijk 
voor de programmering. Momenteel 
is Bertels nog directeur van het 
Sydney Festival. Eerder was hij 
artistiek coördinator bij het Holland 
Festival en artistiek directeur van het 
Brugse Concert gebouw. Ook was hij 
gast curator van het Gaida festival 
in Vilnius, Litouwen. Daarnaast is hij 
bestuurder van de International 
Society for the Performing Arts in 
New York. “Lieven Bertels is een 
enorme aanwinst voor het team 2018,” 
concludeert directeur Ton F. van Dijk. 
“Hij heeft een schat aan internationale 
ervaring en een zeer goed netwerk. Hij 
wil kunstenaars, makers en mienskip 
bij elkaar brengen.” Bertels noemt het 
een droom om zich te kunnen inzetten 
voor 2018. “Ik ben erg onder de indruk 
van de plannen van Leeuwarden en 
Fryslân. Het enthousiasme en de 
 energie bij alle betrokkenen zijn 
werkelijk aan stekelijk. We gaan 
van 2018 een prachtjaar maken.”

Voor en van 
de mienskip

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. 
Een grote eer. De steden Utrecht, Den Haag, Maastricht en 
 Eindhoven werden verslagen in een spannende wedstrijd. 
 Leeuwarden en Fryslân wonnen de internationale titel vooral 
 omdat iedereen mee doet, een feest voor en van de mienskip. 
Maar wat betekent dat nou eigenlijk? 

 In 2018 vinden ruim veertig grote evenementen plaats 
in de hele provincie met activiteiten op zo’n duizend 
verschillende locaties. En nog dagelijks komen er 
nieuwe ideeën bij. Iedereen kan meedoen. Door zelf 
iets te organiseren, door samen met anderen kunst-

werken te maken, en door te helpen bij de voorbereiding 
en organisatie. 

Stel je voor hoe het zal zijn als je in 2018 door Leeuwarden 
loopt. Zo word je meteen verrast door een geheel nieuw 
Stationsplein met een prachtige fontein, ontworpen 
door de beroemde Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. 
Schitterend. Je wandelt een binnenstad in die bruist van 
de activiteiten. Een tentoonstelling in het Fries Museum 
over de wereldberoemde Friese kunstenaar Escher. Een 
opera over een andere beroemdheid uit de provincie: 
Mata Hari. De reuzen van het internationale gezelschap 
Royal de Luxe, die door de stad lopen. Muziek, dans, 
theater, tentoonstellingen, architectuur, comedy: je weet 
meteen dat Leeuwarden terecht een jaar lang de belang-
rijkste cultuurstad van heel Europa is. En misschien wil je 
eten in onze restaurants en slapen in onze hotels. Maar 
nog belangrijker: met ons en elkaar in contact komen.

Ook buiten Leeuwarden gebeurt ontzettend veel.    
De waddenkust van Terschelling is omgetoverd in 
een kweldergebied dat er vanuit de lucht uitziet als een 
werk van Piet Mondriaan. Kunst en natuur komen hier 
letterlijk samen.

In de kassen bij Sexbierum speelt het bekende theater-
gezelschap Orkater een voorstelling tussen de paprika’s 
en tomaten van Albert Heijn. Door de hele provincie maken 
mensen muziek, zelfs op het water. In het project Feel the 
Night gaat het licht uit rond de Waddenzee om intense 
duisternis te kunnen ervaren. 

Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft voor iedereen iets te 
bieden en iedereen kan meedoen. Alleen Leeuwarden 
telt al 120 culturen die allemaal iets kunnen toevoegen. 
Een fantastische kans om de mouwen op te stropen en 
nieuwe ervaringen op te doen. Om te bevestigen dat we 
als mienskip in staat zijn tot het maken van iets heel 
bijzonders. Hopelijk met blijvend, inspirerend effect. 
Want als we de smaak eenmaal te pakken hebben, 
gaan we door. Ook na 2018. Dat beloven wij! 
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nodig hebben. Er is al veel leegstand, 
laten we daar juist op creatieve wijze 
gebruik van maken.” “De Blokhuispoort 
wordt wel verbouwd, zodat het gebouw 
beter kan worden gebruikt. Het zal   
niet alleen het zenuwcentrum van de 
organisatie zijn, het wordt een broed-
plaats van creatieve ondernemers.” 

Vooral een accent op Leeuwarden dus?
“Natuurlijk speelt Leeuwarden een belang-
rijke rol, Leeuwarden draagt officieel de 
titel, maar nadrukkelijk in samenhang met 
de rest van Fryslân en het Waddengebied. 
Ongeveer de helft van alle evenementen zal 
in Leeuwarden zijn, de helft daarbuiten. 
Een mooi evenwicht.”

Hoe komt het programma tot stand?
“Om de titel binnen te halen, hebben we 
41 evenementen voorgesteld. Dat is een 
afspraak, dus die gaan er komen. Maar 
we hebben aan de jury die ons heeft 
uitgekozen, ook uitgelegd dat we in Fryslân 
een traditie hebben om van onderop 
dingen tot stand te brengen. Dat betekent 
dat we in ons programma nadrukkelijk 
ruimte maken voor nieuwe initiatieven, en 
mensen van harte uitnodigen om aan te 
haken bij onze evenementen. De deur 
staat wagenwijd open.”

Hoe kan je dan meedoen?
“Veel evenementen die al in het pro-
gramma staan, nodigen mensen uit om 
mee te doen. Wie graag theater maakt, 
past bijvoorbeeld goed bij het theater-
project Under the Tower van Jos Thie en 
Bouke Oldenhof. Wie graag danst doet 
mee aan Dancing in the Streets van 
Holland Dance Festival en Keunstwurk. 
Wie graag muziek maakt, kan zich melden 
voor The Never Ending Orchestra.” 

Is er ook ruimte naast bestaande 
 evenementen?
“Jazeker. Wie zelf iets wil organiseren, 
is van harte welkom bij het 2018 Informatie-
centrum. Daar kun je ook terecht met 
al je vragen en kun je hulp krijgen om 
evenementen te realiseren, denk bijvoor-
beeld aan hulp bij subsidies. Mailen kan 
ook, naar  info@2018.nl. Via het 
2018- Informatiecentrum ontvangen 
mensen met ideeën ook informatie 
waar projecten aan moeten voldoen. 

Is 2018 dan wel kunstzinnig genoeg 
voor Europa?
“We zijn Culturele Hoofdstad van Europa. 
Dat betekent ook dat we projecten hebben 
waar de kunst voorop staat. Denk bijvoor-
beeld aan de opera over het leven van 
Mata Hari of de elf fonteinen, die gemaakt 
worden door wereldwijd bekende 
 kunstenaars. En vergeet niet, we zijn 
Culturele Hoofdstad van Europa, namens 
Nederland. Dus zullen we ook veel ruimte 
maken voor de mooie dingen die  Nederland 
te bieden heeft.” 

Klinkt serieus, is er wel wat te lachen?
“Ha, ha, daar ga ik wel van uit. Ik kijk erg 
uit naar het project Lost in the Greenhouse. 
Het gezelschap Orkater dat dit project 
maakt, staat bekend om zijn komische 
muziektheater. En vergeet niet Royal de 
Luxe, met haar reusachtige marionetten, 
onlangs nog te zien in Liverpool. Als de 
Mexicaanse hond die zij hebben gemaakt 
door de straten trekt, het beest is vijf 
meter hoog, en onderweg over een 
politiemotor piest, staat iedereen te lachen. 
Ik verwacht in dat kader toch ook nog 
nieuwe initiatieven. Wie gaat als eerste 
bedenken dat er in Leeuwarden ook een 
comedyclub moet komen?”

Kijken jullie alleen naar nieuwe  
initiatieven?
“We hebben ook een speciaal programma 
voor alle bestaande mooie dingen. We 
hebben dat Royal Friesian genoemd, 
de Engelse naam voor het Friese paard. 
We willen onze gasten uit binnen- en 
buitenland natuurlijk ook kennis laten 
maken met het Planetarium van Franeker, 
de beeldentuin in het Bos van Ypey of 
kleine galerieën zoal galerie BAS in Sneek. 
En juist om dat programma te maken, 
stellen we iemand aan met een frisse blik 
op al het moois dat onze regio te bieden 
heeft. Vreemde ogen zien anders naar 
dingen. Dat maakt het spannend.”

Als je alles optelt, is dat niet teveel?
“Het is ontzettend veel. In 2018 besluiten 
heel veel mensen vast om hun vakantie 
hier door te brengen. Stad en platteland 
zijn op hun mooist, alle belangrijke cultuur 
uit Nederland staat hier in de etalage en 
uit heel Europa komen mensen hier op 
bezoek. Het wordt schitterend!”

Niet vóór 
de mensen, 
maar mét 
de mensen

Is Leeuwarden niet wat klein voor 
een Europese Culturele Hoofdstad?
“Miljoenensteden, waar het altijd een 
drukte van belang is, hebben moeite om 
in hun stad het fenomeen Culturele 
Hoofdstad zichtbaar te maken. Daar moet 
vaak geconcurreerd worden met tal van 
andere manifestaties. Er is vaak een 
permanente kakofonie van licht en geluid. 
Leeuwarden is juist zeer geschikt.”

“Leeuwarden heeft een ideaal centrum. 
Er ligt een gracht als een cirkel om de 
binnenstad heen. Op de bruggen willen 
we poorten bouwen, zodat voor iedereen 
die komt, duidelijk is dat ze een andere 
wereld betreden: het culturele centrum 
van Europa.”

Wat verandert er aan de binnenstad?
“Op dit moment maakt Ira Judkovskaja, 
 artistiek leider van Tryater, een plan voor 
het centrum. Voor iedere bezoeker moet 
de binnenstad, het hart van Leeuwarden- 
Fryslân 2018, elke dag opnieuw spannend 
zijn. Natuurlijk spelen de bekende podia, 
zoals Stadsschouwburg De Harmonie, het 
Fries Museum of de Blokhuispoort daarin 
een belangrijke rol. Maar het gaat ook om 
de verborgen schoonheden.” 

Kun je al iets meer verklappen?
“In ieder geval wordt het Stationsplein 
verbeterd. Nu is dat onoverzichtelijk, 
met halve en hele rotondes. De gedachte 
is dat de weg voor het station rechtdoor 
wordt getrokken. Zo ontstaat een open 
gebied, met veel ruimte voor fietsers en 
voetgangers. En in het midden een 
grasveld met een schitterende fontein 
van de Spaanse kunstenaar Jaume 
Plensa, een iconisch welkom voor alle 
gasten in 2018 en ver daarna.”

Wordt er nog meer gebouwd of 
 verbouwd?
“De binnenstad op zichzelf is al een 
attractie voor mensen van buiten. We 
moeten de schoonheid, die voor ons 
vanzelfsprekend is, niet onderschatten. 
Veel culturele Hoofdsteden zetten grote, 
dure gebouwen neer. In de praktijk zie je 
dat zoiets ook met risico’s gepaard gaat. 
In het Belgische Mons, Culturele Hoofdstad 
2015, is het station niet op tijd klaar. Wij 
denken dat we geen nieuwe gebouwen 

Het lijkt misschien ver weg, 2018, maar er wordt al hard aan het programma gewerkt. “Steeds meer 
kunstenaars, muzikanten, schrijvers en anderen creatieven verbinden zich aan het project,” vertelt 
Oeds Westerhof van 2018. “Ze komen uit Europa, Azië, Amerika, Afrika en van om de hoek.”

Oeds Westerhof
Oeds Westerhof is lid van de directie 
van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. Hij is 
49 jaar, woont in Oranjewoud en 
werkt al bijna twintig jaar in de 
cultuursector. In Fryslân werkte 
hij onder andere als directeur van 
Keunstwurk en – tijdelijk – van 
Ateliers Majeur Heerenveen en Oerol. 
Ook was hij verantwoordelijk voor het 
Fonds Podiumkunsten in Den Haag 
en Film- en Debatcentrum LUX in 
Nijmegen “Met veel plezier was ik 
betrokken bij de organisatie die 
de titel Culturele Hoofdstad heeft 
gewonnen. Die energie vasthouden 
en aan onze stad, onze regio, ons 
land en aan Europa laten zien 
waartoe wij in staat zijn, daar 
ga ik voor.”

Om teleurstellingen te voorkomen:  
wie voldoet aan de criteria, kan niet 
auto matisch rekenen op het geld om het 
project te realiseren. Er wordt uiteraard 
ook een artistieke en inhoudelijke afweging 
gemaakt. We proberen zoveel mogelijk 
te helpen.” 

Moet je per se kunstenaar zijn om 
mee te doen?
“Bij het samenstellen van Leeuwarden- 
Fryslân 2018 hebben we geprobeerd een 
programma te maken waar iedereen aan 
kan meedoen, dus juist ook kinderen, 
jongeren, ouderen, beginners, ervaren 
amateurs, mensen met een beperking.” 

Even voorstellen: 
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2018: 
Het hele verhaal

In een televisieserie of een speelfilm lopen  altijd meerder verhaallijnen 
of thema’s door elkaar. De kijker wordt aan de hand van  verschillende 
personages en gebeurtenissen bij de hand genomen. Zo is het ook met 
het programma van Culturele Hoofdstad. We hebben een aantal grote 
thema’s die met elkaar het complete verhaal van  Leeuwarden-Fryslân 
Culturele Hoofdstad van Europa 2018 vertellen.

In de stad is alles binnen hand bereik. 
Je stapt op je fiets en je vindt wat je 
wilt. Het is er vaak druk. De kwaliteit 
van het platteland is ruimte, stilte, 
duisternis en de rijkdom van de 
natuur. In ons programma Stad 
en Platteland brengen we die twee 
weer samen. Wat kunnen stad en 
platteland van elkaar leren? Want 
wat is er mooier dan een donkere 
nacht waarbij je nog sterren kan 
zien? Hoe zou het zijn voor mensen 
uit de stad om weer duisternis te 
ervaren? En andersom, hoe brengen 
we de overvloed aan kunst en cultuur 
uit de steden nu ook eens naar 
de dorpen?

Stad en 
Platteland

Iepen mienskip

Lab Lwd

Iepen Mienskip is het hoofd-
thema van ons verhaal. Samen 
werken aan de projecten die we 
willen gaan waarmaken. In alle 
steden en de dorpen van 
Fryslan. Maar ook met de rest 
van Nederland en Europa. 

 Iepen Mienskip dus. Zo wil 
de organisatie van  Culturele 
Hoofdstad aan de slag gaan: 
met een uitgestoken hand naar 
iedereen die wil bijdragen én 
wil  leren. Om er samen iets 
onvergetelijks van te  maken.

Leeuwarden als laboratorium van vernieuwing. 
Samenwerken opnieuw uitvinden, mensen 
opzoeken in hun directe woonomgeving en 
daar veranderingen tot stand brengen, het 
debat aangaan over de toekomst van mensen 
en de stad. En vooral heel veel initiatieven die 
de komende jaren nog ontstaan omarmen, 
een plek geven, of ze nu in Leeuwarden 

zijn bedacht of elders in Europa. Voorop 
staat dat we de werkelijkheid van nu niet 
zomaar accepteren, maar dat we nieuwe 
vormen van samenleven scheppen in een 
stad die altijd op zoek is geweest naar zich-
zelf; de stad stond in het Guinness Book of 
 Records als de stad die het vaakst van 
naam is veranderd.
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Royal Friesian
De geschiedenis heeft ons veel gebracht waar we 
trots op zijn. Dat laten we zien in het programma 
dat we Royal Friesian hebben genoemd, de Engels 
naam voor het Friese paard. Daar horen de grote 
namen uit het verleden bij – Escher, Mata Hari, 
 Slauerhoff, Alma Tadema – , de iconen van onze 

beschaving – het Woudagemaal, het Planetarium, 
de belangrijke fasen uit onze geschiedenis – de 
terpen,  de kloostercultuur, de Oranjes, de sociale 
strijd en belangrijke aspecten van onze huidige tijd – 
muziektraditie, festivals, open luchtspelen.

Gemeenschappen heb je in vele verschijnings-
vormen. Een club of korps kan een gemeenschap 
zijn. Maar ook bewoners van een bepaalde streek of 
mensen die van hard-rock houden vormen samen 
een groep. Gemeenschappen worden gevormd 
rondom muziek, sport, taal en cultuur maar ook 
persoonlijke voorkeuren. Binnen dit thema  proberen 
de projecten op spannende wijze  gemeenschappen 
met elkaar te laten kennismaken en vieren we ook 
de verschillen die er tussen mensen zijn.

Gemeenschap 
en Diversiteit

 De Friese natuur en cultuur zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Denk aan de rol die water 
speelt binnen onze provincie. De terpen herinneren 
aan een tijd waarin de Friezen dagelijks  streden 
tegen het water. De Waddenzee staat op de 
 UNESCO werelderfgoedlijst. Friesland kent een 
lange en wereldberoemde watersporttraditie. De 
projecten binnen dit thema gaan over de relatie met 
onze omgeving. Zo volgen we de trek van de grutto’s 
door heel Europa. We gaan op zoek naar nieuwe 
manieren om onze cultuur en natuur te  verenigen.

Natuur en  
Cultuur 
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Idealen
Wat ons drijft is geloof in de 
kracht van creativiteit. Dat we 
door samen te ontdekken en te 
scheppen onze wereld kunnen 
veranderen. Dat creativiteit 
culturele, sociale en economi-
sche waarde heeft. Nieuwe 
kunst, nieuwe kansen, nieuw 
werk, nieuwe contacten.

Creativiteit
Mensen verzinnen steeds weer 
nieuwe mogelijkheden en doen 
elkaar iedere dag weer versteld 
staan. Originele ideeën leiden tot 
ongekende toepassingen, voor 
onderwijs en werk, wonen en 
zorg, communicatie en vervoer, 
voedsel en natuurbehoud. 

2018
Leeuwarden-Fryslân 2018 laat 
zich inspireren door de stad, de 
provincie, het land, Europa en de 
wereld. Hieruit komen tientallen 
evenementen voort: van opera tot 
straattheater, van expositie tot 
concert, van filosofie tot land-
schapskunst. Makers uit de hele 
wereld en van om de hoek. 
Onvergetelijke ervaringen, door 
mensen die willen beleven en 
laten beleven.

Doelen
Wij willen sporen achterlaten. Bij 
bezoekers en makers, maar ook 
in onze mienskip. Leeuwarden- 
Fryslân 2018 is een zoektocht 
naar nieuwe manieren om 
mensen en groepen bij elkaar te 
brengen. En niet slechts voor een 
moment. Ons ideaal is een iepen 
mienskip, waarin men zich thuis 
en verbonden weet, die zich door 
de wereld laat verrijken, en die 
haar kracht en trots met de 
wereld deelt. 

Kernwaarden
Wij zoeken met een open blik, 
uitnodigend, uitdagend, vanuit 
eigen kracht en met oog voor 
elkaar, soms speels, soms of 
ons leven ervan afhangt. 
 Leeuwarden-Fryslân 2018 laat 
zien waar wij samen toe in staat 
zijn. In de wijk en in de wereld, 
van de buurtschappen tot 
ver over de grenzen van het 
 continent. En niet voor maar 
even, maar voor het leven.

2018 is meer dan een groot evenement. Culturele hoofdstad wil het 
leven van mensen verbeteren. Maar hoe werkt dat? Vijf stappen spelen 
een belangrijke rol. Ze zorgen ervoor dat de doelen van 2018 gehaald 
worden. Idealen en creativiteit staan daarbij centraal.

Hoe werkt het?
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De bedenkers van ieder groot project  maken 
een plan waarin precies wordt  beschreven 
hoe de doelen van 2018 worden behaald. 
Van idee naar plan dus.

Daarna worden alle ruim veertig projecten samen goed 
bekeken, om te zorgen dat het een evenwichtig geheel vormt. 
Want als iedereen het accent op hetzelfde doel legt, raken 
andere doelen misschien ondergesneeuwd. Elk project krijgt 
een score voor de bijdrage aan iedere afzonderlijk doel. 
Zo kunnen we precies zien of we op koers liggen. Op basis 
daarvan besluiten we gezamelijk of een project kan worden 
uitgevoerd. Of dat bijstelling noodzakelijk is.

Meten is weten
In samenwerking met onder andere de hogescholen in 
Leeuwarden wordt een manier ontwikkeld die helpt alle 
doelstellingen in de plannen uit te voeren. Om te leren 
en te verbeteren. De resultaten worden via de website 
 openbaar gemaakt, want ook hierin willen wij als organisatie 
een iepen mienskip zijn. De komende jaren worden de 
 tussenrapportages op de website www.2018.nl gepubliceerd, 
zodat iedereen kan volgen of de doelen worden gehaald. 
De organisatie is er van overtuigd dat deze openheid  
de kwaliteit ten goede zal komen. 

Een plan. 
En dan?

NEE

IDEE PLAN

 BIJS
TELLEN 

UITVOEREN

JAPROGRAMMA 2018? 

NEE

IDEE

PLAN

 BIJS
TELLEN 

UITVOEREN

JA

PROGRAMMA 2018? 
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Team 2018 is een kleine, flexibele  werkorganisatie die voortkomt uit de Leeuwarder en de 
Friese mienskip. Het doel is om dienstbaar te zijn aan de makers van alle bedachte en nog te 
bedenken projecten die Leeuwarden maken tot Culturele Hoofdstad van  Europa 2018. 

DE KRACHT VAN LEEUWARDEN 2018: 
dat het van onderop komt 
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Het idee van de iepen mienskip is 
leidend in het programma, maar 
ook in de organisatie. We willen 
zo toegankelijk en open mogelijk 
zijn. Dat is ook onvermijdelijk, want 
de projecten worden uitgevoerd 

door een klein leger vrijwilligers, professionals, 
partners uit de regio uit Nederland en uit Europa en 
inwoners van Fryslân en Leeuwarden en daar buiten. 
De kracht van het hele project, van eerste idee tot 
de laatste uitvoering, is dat het van onderop komt, 
en niet van bovenaf wordt opgelegd. 

Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 gewonnen op basis 

van een zogeheten ‘bidbook’, het plan waarin 
onze ideeën zijn gepresenteerd. Dit aanvalsplan is 
leidend voor wat wij doen en laten. Het is immers 
ons contract met de inwoners van Leeuwarden en 
Fryslân, de overheden en de Europese Commissie 
die de titel heeft toegekend. Het waarmaken van 
de ideeën uit het bidbook is voor iedereen een 
nieuwe reis. 

We gaan iets doen dat we nog nooit eerder op 
deze schaal en op dit niveau hebben gedaan. 
De ene uitdaging na de andere. Hoe maken 
we een evenement duurzaam? Hoe kunnen 
we leren van andere Europese gezelschappen 
en instellingen? Hoe laten we kinderen uit 

 achterstandswijken samenwerken met wereld-
beroemde kunstenaars? 

Omdat we niet alles zelf kunnen, worden  
de projecten ondersteund door een groot 
 aantal partners, zoals bedrijven, scholen, 
 media, over heden en musea en festival-
organisaties. We hebben een manier van 
 werken gekozen die het mogelijk maakt om 
de kwaliteit, de kosten en het resultaat te 
 bewaken. Daarbij staat het eind resultaat centraal. 
Het overkoepelende project wordt bewaakt door 
een onafhankelijke Raad van Toezicht, en de 
gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân 
kijken uiteraard ook mee. 

DE KRACHT VAN LEEUWARDEN 2018: 
dat het van onderop komt 
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Hoe blijft de 
mienskip op 
de hoogte?

Hoe blijf je op de hoogte van  
alle ontwikkelingen rond  
Leeuwarden-Fryslan 2018?

2018-website
In 2015 zetten we de vensters open! Vanaf januari is onze 
nieuwe website klaar. Daar vind je veel informatie en het 
laatste nieuws.

2018-nieuws
Op onze website kun je je abonneren op de nieuwsbrief. 
Vanaf januari brengen we iedere maand een digitale 
nieuwsbrief uit. Ook kun je via de website melden dat je 
op de hoogte gehouden wilt worden van een specifiek 
project. Je krijgt dan een melding zodra er nieuws is. 

2018-social media 
Voor het laatste nieuws kun je ons ook volgen op 
 Facebook of Twitter. We plaatsen berichten over zaken 
die met Leeuwarden-Fryslan 2018 te maken hebben. 
Op Instagram, Pinterest en Flickr plaatsen wij foto’s en 
op ons Youtube kanaal staan filmpjes over Leeuwarden- 
Fryslan 2018. Op www.2018.nl vind je de link naar onze 
officiële accounts. Als je zelf iets plaatst over culturele 
hoofdstad, gebruik dan #2018.

2018-informatiebijeenkomsten
Twee keer per jaar, in het begin van het jaar en tijdens het 
Uitfestival eind augustus, organiseert Leeuwarden-Fryslân 
2018 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen gratis toegankelijk en worden aangekondigd 
op de website, in de nieuwsbrief en via de sociale media.

2018-informatiecentrum
Als je een vraag hebt, of een goed idee voor een project 
kun je een mail sturen naar info@2018.nl. Ook is er de 
mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het 2018-  
Informatiecentrum, dat is geopend van 9.00 tot 12.30. 
Je vindt het rechts naast de ingang van de Blokhuispoort 
in Leeuwarden. 

Hoe kun je (aan) Leeuwarden- 
Fryslan 2018 meedoen,  
meewerken of meesteunen? 

2018-vrijwilliger
Grijp de kans aan om iets nieuws te leren, nieuwe mensen 
te ontmoeten,  je kennis en vaardigheden te delen of juist 
werkervaring op te doen. Op onze website kun je meer lezen 
over de mogelijkheden, vragen stellen of je aanmelden. 
Je kunt ook een mail sturen naar vrijwilliger@2018.nl of een 
bezoekje brengen aan het 2018-informatiecentrum.  

2018-projectidee 
Heb je een idee voor een project of evenement in 2018? Of 
wil je kenbaar maken dat jouw organisatie iets kan betekenen 
voor Leeuwarden-Fryslan 2018? Of heb je als organisatie 
iets nodig om je idee voor 2018 uit te voeren? Of wil jouw 
organisatie graag samenwerken of bijdragen aan één van 
de culturele hoofdstad projecten? Op de website kun je jouw 
idee aanmelden. Voor vragen kun je mailen naar info@2018.nl 
of even langsgaan bij het 2018-informatiecentrum.     

2018-verslaggever of blogger
Misschien wil je als journalist of blogger aandacht 
 besteden aan de Culturele Hoofdstad? We helpen je 
graag, bijvoorbeeld met rechtenvrije foto’s of logo’s in 
hoge resolutie voor bij je artikelen. Of misschien wil je 
een bezoek brengen aan Leeuwarden of Fryslan voor 
een reportage? Je kunt een verzoek voor informatie-
materiaal, een interview of een persreis mailen naar 
communicatie@2018.nl. Het laatste nieuws is te vinden 
op onze website.  

Doe jij
ook 
mee?

Wat 
kan je 
doen:

Ook een
vrijwilliger
worden?

Hanita van 
der Schaaf
Hanita van der Schaaf (40) is 
 verantwoordelijk voor de marketing 
en communicatie van Leeuwarden- 
Fryslân 2018. Hanita, moeder van 
drie kinderen, groeide op in 
een  watersportgezin, fietste  
15 Elfstedentochten en brengt 
vele vakanties door op een Wadden-
eiland. Zij werkte eerder als directeur 
van Beleef Friesland en heeft haar 
sporen verdiend in het onder de 
aandacht brengen van Friesland 
en haar cultuur. 

‘Culturele Hoofdstad is de beste 
campagne die Fryslân ooit heeft 
gehad. We merken nu al dat  
de interesse van internationale 
jour nalisten sterk toegenomen is. 
Culturele Hoofdstad levert hele 
mooie verhalen op, waarmee we 
mensen in het hart willen raken’.    

Even voorstellen: 
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2018-stagiair
Met de hogescholen en mbo’s in Leeuwarden hebben 
we afspraken gemaakt over gezamenlijke stageprojecten. 
Maar ook voor studenten uit Nederland en Europa zijn er 
stagemogelijkheden. Informatie en vacatures vind je op 
de website.  

18 in 2018 VIP-programma
Iedere jongere die zijn 18e verjaardag viert in 2018 en in 
Europa woont krijgt een VIP-behandeling. Vanaf mei 2015 
lees je op onze website wat we voor jou in petto hebben.   

2018-hoofdsponsor / eventsponsor
Leeuwarden-Fryslân wil graag een hoofdsponsor aan 
zich binden. Daarnaast zoeken we per project een 
eventsponsor. Meer informatie is te vinden op de website. 
Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen via 
sponsor@2018.nl.  Vanzelfsprekend zullen we zelf ook 
actief bedrijven benaderen. 

2018-sponsor Club2018
Wij bieden 2.018 MKB-bedrijven de mogelijkheid om voor 
€ 2.018,- euro official sponsor te worden. Bedrijven die lid 
zijn van Club2018 worden op onze website vermeld en 
krijgen het exclusieve gebruiksrecht van ‘Official Sponsor 
2018’ logo, met bijbehorend promotiepakket. Bedrijven die 
official sponsor zijn mogen één van hun eigen producten 

2018-Malta uitwisselingsprogramma 
In 2018 is naast Leeuwarden ook Valetta op Malta 
 Culturele Hoofdstad. Onze ambassadrice Iris Kroes 
heeft al op Malta opgetreden en er is zelfs een videoclip 
opgenomen. De opleiding D-Drive van het Friesland 
College heeft meegewerkt aan een modeshow en binnen-
kort vertrekken leerlingen van het Friesland College voor 
een bezoek. Informatie over de uitwisselingsmogelijkheden 
vind je op de website.

2018-Europa uitwisselingsprogramma 
Via ons culturele programma willen we de banden  
met andere gemeenschappen in Europa versterken en 
vernieuwen. Heb je contacten in Europa die ons daar-
bij kunnen helpen, omdat ze goed aansluiten bij de 
evenementen die we organiseren? Dan willen we daarover 
graag met je in gesprek. Ook als je zelf een evenement 
organiseert waarvoor je nog op zoek bent naar een partner 
in Europa kun je bij ons terecht. Kijk voor informatie op 
de website of mail naar info@2018.nl.

toevoegen aan onze merchandising, onder het label van 
2018. Daarnaast krijgen leden van de Club2018 exclusieve 
uitnodigingen voor evenementen en netwerkbijeenkom-
sten. Meer informatie of aanmelding kan via de website of 
door een mail te sturen naar sponsor@2018.nl.  

2018- webshop
Vanaf mei openen wij onze webshop. Daarin bieden wij 
een exclusieve lijn 2018-producten. Ook kun je in onze 
webshop de € 20,18 waardebon kopen. Ideaal relatie-
geschenk, maar ook een mooi cadeau voor verjaardagen, 
kerstpakketten en andere feestelijke momenten. 

2018-fan
Samen maken we van 2018 een groot succes, door het 
breed uit te dragen. Vanaf mei 2015 hebben we in onze 
webshop een assortiment aan (gratis en betaalde) 
 materialen voor fans van culturele hoofdstad. Maar je 
kunt nu al op de website het nieuwe logo in je favoriete 
kleur downloaden. Ook hebben we een mooie achter-
grond voor je facebook of twitteraccount.      

2018-ambassadeur
We zullen actief mensen benaderen met de vraag of zij 
ambassadeur willen worden en hun netwerk in kunnen 
zetten ten behoeve van 2018. 

Wordt
jij ook
2018-fan?

Mail ons
gerust!
info@2018.nl

Onze
blogger
worden?

Kom
stage
lopen! Sponsor

zijn van 
2018?
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John Bonnema
John Bonnema is financieel verant-
woordelijk voor 2018. Hij is 40 jaar, 
vader van 2 kinderen, woont in 
Leeuwarden en werkte 17 jaar bij 
PriceWaterhouseCoopers, eerst als 
accountant en daarna als organisatie 
adviseur. Naast dit werk heeft hij 
diverse functies gehad bij culturele 
activiteiten in Leeuwarden: Podium 
Asteriks, Welcome to the Village, 
Into the Grave, Jailbreak en het 
Broken Brass Ensemble. “Als Fries 
en Leeuwarder zie ik een geweldige 
positieve culturele ontwikkeling in 
Leeuwarden, en de samenhangende 
maatschappelijke en economische 
effecten. Ik ben trots dat ik hieraan 
kan bijdragen.”

Investering in 
de mienskip 

Wat levert 2018 nou eigenlijk op? De ervaring wijst uit 
dat  iedere euro die in een Europese Culturele Hoofdstad 
wordt gestopt, minimaal twee euro oplevert. In het meest 
 succesvolle voorbeeld uit de recente geschiedenis, 
 Liverpool,  Culturele Hoofdstad van Europa 2008, kwam 
iedere euro maar liefst in zesvoud terug. Leeuwarden- 
Fryslân 2018 is dan ook een investering in de mienskip. 
Het moet ons niet alleen als mens en gemeenschap cultureel 
verrijken, maar ook geld opleveren en daarmee werk.

eten en drinken en de marketing zo goed 
mogelijk op elkaar af stemmen. 

Risico 
Uiteraard brengt een groot en uniek 
project een aantal risico’s met zich mee. 
Wanneer de plannen enorm succesvol 
zijn, maar er achteraf sprake is van een 
miljoenentekort, dan wordt het hele 
project als mislukt bestempeld. Het zou 
ook in strijd zijn met de afspraken die de 
organisatie maakte met de mienskip in 
Leeuwarden en Fryslân. Daarom worden 
het geld heel strak bewaakt. We geven 
niet  meer uit dan we hebben.

Openheid
De financiële stand van zaken met 
 betrekking tot de risico’s zal voor iedereen 
te lezen zijn op de website www.2018.nl. 
Hiermee willen wij ook transparant zijn 
naar de mienskip.

 T eam 2018 heeft een realisti-
sche en nuchtere kijk op de 
bestedingen en de opbrengst. 
Er wordt uiterst zorgvuldig met 
het geld om gegaan en we 

proberen een mooi rendement te behalen 
voor de lokale en regionale economie. 
Wat het precies gaat worden, hangt af 
van het werk dat we met z’n allen verzet-
ten, maar ook door de economische 
omstandigheden van de komende jaren.

Waar komt het geld terecht?
De opbrengsten van 2018 komen direct 
terecht in de Friese mienskip. Bij onder-
nemers, de horeca, en burgers die de 
projecten ontwikkelen en uitvoeren. 
Concreet: gemiddeld geeft een bezoeker 
in Fryslân circa  45 euro uit aan eten, 
drinken, verblijf en andere zaken, zoals 
bijvoorbeeld souvenirs. We willen zaken 
als verkoop van tickets, merchandise, 

Bovendien hoe concreter de projecten 
worden, hoe groter de zekerheid over de 
financiering is, zo leert de ervaring bij 
andere Culturele Hoofdsteden in Europa. 
Op weg naar 2018 is een aantal momen-
ten afgesproken met de provincie en 
gemeente waarop wordt gekeken hoe 
het  er voor staat. Hiermee is voor 
iedereen duidelijk op welk moment 
welke bedragen op de bank  staan. 
Wanneer iets niet volgens planning gaat 
is er voldoende tijd om bij te sturen.

Concreet in 2015
Dit jaar worden de meer dan 400 
intentieverklaringen en steunbetuigingen 
van andere gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven in 
Fryslân omgezet in contracten. De 
projecten waarbij zij betrokken zijn, 
worden steeds concreter. Hierdoor wordt 
ook steeds meer duidelijk over kosten, 
baten en timing. Ook belangrijk in 2015 
is het intensief werken aan sponsoring. 
2018, de gemeente Leeuwarden en 
provincie Fryslân zullen hier extra 
menskracht voor inzetten. Verder zal er 
intensief contact zijn met een groot 
aantal regionale, nationale en Europese 
fondsen over financiering van een deel 
van de kosten. Ook hierover wordt het 
publiek actief geïnformeerd via de 
website www.2018.nl

Even voorstellen: 
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Kansen voor iedereen!
2018 biedt iedereen kansen. Daarbij gaat het vooral om mee doen. 
Maar ook om verbinding met onze omgeving en de rest van Europa. 
We willen gastvrij zijn en ervaringen bieden. We streven concrete 
 doelen na. Nu en in de toekomst.

Kansen voor 
ondernemers

Veel extra bezoekers 
in 2018. Dat betekent 
grote mogelijkheden 
voor Friese onder-

nemers. In toerisme en recreatie, 
in voeding en landbouw, in 
water- en landschapsbeheer, 
in evenementenorganisatie of 
energiegebruik. Meer creativiteit 
in bestaande- en nieuwe 
 creatieve ondernemingen; dat 
is waar Leeuwarden-Fryslân 
2018 over gaat.

Gastvrije omgeving 

Iepen mienskip betekent 
allereerst dat Leeuwarden, 
Fryslân, en Wadden voor 
bezoekers – bewoners en 

toeristen – gastvrij zijn. Dat stelt 
hoge eisen aan de manier 
waarop de evenementen worden 
georganiseerd, maar ook aan het 
hele gebied. Dat betekent 
verbetering van  bestaand 
aanbod van horeca, en nieuw 
aanbod.  Nadenken over toegan-
kelijkheid; de bestaande fiets- 
en wandelroutes beter maken 
voor een inter nationaal publiek of 
elektrische (water-) taxi’s inzetten 
voor evenementen. En natuurlijk 
doen we er alles aan om de 
omgeving optimaal aantrekkelijk 
te maken.

Duurzame 
toekomst

Water, energie, 
landschap, voedsel, 
natuurleven; als we 
een duurzame 

toekomst willen, zullen we hier 
anders mee moeten omgaan. In 
2018 bieden we een breed palet 
aan inspirerende projecten die 
laten zien hoe het ook kan; 
aantrekkelijk en duurzaam. Met 
Leeuwarden-Fryslân 2018 als 
aanjager. Want iepen mienskip is 
ook de toekomst open houden 
door duurzaam om te gaan met 
alles wat de natuur ons geeft.

Iedereen doet mee

Extra moeite doen voor 
mensen die niet vanzelf-
sprekend meedoen; 
kinderen, jongeren, 

mensen met een mentale of 
fysieke beperking, mensen in 
sociale achterstand. Ook dat is 
iepen mienskip. 

Verbonden 
met Europa

Via de evenementen die 
we in 2018 organiseren 
willen we onze miens-
kip verbinden aan 

andere gemeenschappen in 
Europa. Dit doen we door 
bijvoorbeeld het spoor van de 
grutto door Europa te volgen. In 
de landen waar de vogel verblijft 
gaan we de samenwerking aan 
met andere lokale gemeenschap-
pen om mensen via kunst bewust 
te maken van de problemen die 
zich in onze natuur voordoen. In 
totaal werken we nu al samen 
met meer dan 300 partners uit 
heel Europa. 2018 is een uitgele-
zen kans om Leeuwarden en 
Fryslân voor eens en voor altijd in 
Europa op de kaart te zetten!

Concrete doelen zijn: 
• De stad wordt aantrekkelijker 

voor mensen van buiten om 
er te komen wonen, en het 
aantal studenten aan hogere 
onderwijsinstellingen groeit 
structureel. 

• Hierdoor wordt het ook voor 
steeds meer bedrijven 
interessanter om zich hier 
te vestigen.

• Leeuwarden en Fryslân 
worden Europees leider in de 
watersector en er komen 7.500 
banen bij in de groene sector. 

• Bovendien komen we in de 
Europese top van de agri-
food, wat nog eens 1.500 
nieuwe banen oplevert. 

• Er komen nieuwe broedplaat-
sen voor de creatieve 
industrie in een groot deel 
van onze gemeenten, met 
sterke netwerken en gedeel-
de ervaringen.

• Door het creatief ondernemer-
schap actief te stimuleren, 
ontstaan 25 nieuwe bedrijven 
in de stad en haar omgeving.

• In nationale onderzoeken en 
media blijkt dat Fryslân 
niet wordt gezien als buiten-
gebied, maar ook wordt 
geassocieerd met creatieve 
en innovatieve bedrijven en 
activiteiten.

 • Hoger opgeleiden kunnen 
dankzij programma’s als 
Gameland nieuwe ontwikke-
lingen in gang zetten. De 
 banden met buitenlandse 
instellingen worden versterkt 
en er worden meer studenten 
uitgewisseld. 

• Van de jonge mensen die 
elders gaan studeren komt 
de meerderheid na de studie 
weer terug om hier een 
bestaan op te bouwen. 

• Van de studenten van buiten 
overweegt 30% hier te blijven 
als ze in deze omgeving een 
baan kunnen krijgen.

Concrete doelen zijn:
• We nodigen zo’n 30 miljoen 

mensen in Europa uit om een 
bijdrage te leveren aan 
Leeuwarden-Fryslân 2018. 
Hier ter plaatse, in hun eigen 
omgeving als rondreizende 
evenementen langskomen, 
of online.

• Als ondersteuning nodig is 
weten culturele evenementen 
in de regio de weg te vinden 
naar internationale en 
Europese fondsen.

• We maken een begrip van 
de iepen mienskip: het idee 
dat onze mienskip zich laat 
voeden door de wereld, en op 
haar beurt de wereld voedt 
vanuit haar kracht, creativiteit 
en trots.

• Instellingen die werken aan 
de kwaliteit van leven op 
gebieden van cultuur, sport, 
vrije tijd, wetenschap en 
innovatie, werken intensiever 
samen. Bovendien worden 
structureel kennis, ideeën 
en ervaringen uitgewisseld 
met andere Europese 
organisaties.

Concrete doelen zijn:
• In 2018 bezoeken 4 miljoen 

mensen de stad en  omgeving.
• Tot die tijd groeit het toerisme 

jaarlijks al gestaag,  zowel het 
cultureel toerisme en sportief 
toerisme, maar ook zakelijk 
bezoek rond conferenties 
en expo’s.

• Dit gaat de lokale en 
 regionale economie tientallen 
 miljoenen euro’s opleveren. 

• We overtuigen deze 
 bezoekers om nog eens 
terug te  keren voor een 
vakantie, een weekendje 
weg of een  cultureel of 
sportief evenement.

Concrete doelen zijn:
• Leeuwarden en Fryslân 

worden Europees leider in de 
watersector.

• Leeuwarden en Fryslân zijn zo 
veel mogelijk zelfvoorzienend 
in energie uit duurzame 
bronnen, enerzijds door 
nieuwe energiebronnen te 
benutten, anderzijds door 
energie te besparen.

• De kwaliteit van het land-
schap is belangrijk voor 
bewoners en bezoekers en is 
geborgd voor de toekomst

• Duurzaam produceren en 
duurzaam consumeren zijn 
een belangrijk streven van 
stad en provincie.

Concrete doelen zijn:
• Een meerderheid van de 

Leeuwarder kinderen die in 
 armoede opgroeien doet 
mee aan evenementen, 
 bijvoorbeeld via school-
projecten.

• Het aantal jonge mensen dat 
met cultuur in aanraking komt 
neemt fors toe.

• Jeugd wordt vooral betrokken 
bij evenementen die ook 
aandacht hebben voor het 
thema gezondheid.

• Groepen die traditioneel niet 
zoveel met kunst en cultuur 
hebben, worden betrokken.

• Het hele project wordt 
gedragen door een vaste kern 
van 1.500 vrijwilligers en een 
netwerk van nog eens 30.000 
betrokken mensen.

• Het aantal bezoekers van 
onze musea, theaters, 
concerten, tentoonstellingen 
en literaire evenementen 
neemt structureel met 
ongeveer een derde toe.

• Steeds meer ervaren experts 
zetten zich in om kennis en 
vakmanschap over te dragen 
aan nieuwe generaties. 
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De projecten

Natuur en  
Cultuur 
Sense of Place
Ingrijpen in de natuur op een 
creatieve manier. Zoals een 
nieuwe kwelder aanleggen 
buitendijks bij Terschelling, 
ofwel een landschappelijke 
kunstinstallatie van wilgentenen, 
in de vorm van het schilderij 
‘Pier en Oceaan’ van Piet 
Mondriaan. 

Embassy for Water
Leeuwarden is een wereldstad 
op het gebied van watertechno-
logie en watermanagement. 
Dit gaan we in 2018 samen met 
kunstenaars en wetenschappers 
op een heel bijzondere manier 
laten zien aan heel Europa.

Spring Fever (Silence of the 
Bees & King of the Meadows)
Wetenschapper Theunis Piersma 
en slagwerker Sytze Pruiksma 
zetten zich in voor twee bedreig-
de diersoorten: de grutto en de 
bij. Een internationaal reizend 
festival volgt het spoor van de 
grutto door Europa naar Fryslân. 
Met kleine en grote gebaren 
wordt aandacht gevraagd voor 
de kwetsbaarheid van de natuur.

 Floating Future
In één van de plassen bij 
 Leeuwarden wordt een drijvende 
terp gecreëerd door Anne 
Holtrop. Niet langer vechten tegen 
de natuur, maar bewegen met.

Energy Now!
Kunstwerken die energie geven. 
Hoe de stad, samen met het 
ommeland, de keuze maakt voor 
duurzame energievoorziening. 
Met het bedrijfsleven, onderwijs 
en de overheid, maar vooral 
vanuit de mensen zelf. 

The Sea! The Sea!
Literatuurfestival aan boord 
van de schepen van de Tall 
Ships Races, met Europese 
en Amerikaanse schrijvers als 
Yann Martel (Life of Pi) en John 
Banville (The Sea). Bijzondere 
aandacht voor de Friese dichter 
Jan Jacob Slauerhoff. 

To the End of the World
Kunstenaar Marten Winters 
maakte met vrijwilligers een 
zeewaardig schip van papier- 
maché dat over land en water 
 Europa zal doorkruizen. 

Romantic Painters  
from the North
Het Fries Museum laat zien hoe 
het noordelijk landschap grote 

kunstenaars uit Fyslân en ver 
daarbuiten inspireerde, zoals 
Jan Mankes, Thames Oud en 
William Turner. 

Stad en Land
Feel the Night
De schoonheid en het natuurlijke 
ritme van de nacht. Feel the Night 
gaat in een aantal evenementen 
aan de slag met duisternis en 
stilte. Met als ultieme doel Fryslân 
weer donker te krijgen.

Farm of the World
Kunstenaars wonen een 
maand lang op een boerderij 
en gebruiken de oogst van het 
land om nieuwe werken te 
maken. In Leeuwarden duiken 
op de vreemdste plekken 
stadstuinen op.

Eleven Fountains
Wereldvermaarde kunstenaars 
als Marina Abramovic en Jaume 
Plensa maken fonteinen voor een 
artistieke Elfstedentocht. Het 
worden blijvende monumenten 
voor de verbeelding.

Sailing on the grass
Jonge fotografen, filmers en 
andere kunstenaars pakken het 
thema ‘favoriet landschap’ op. 

Resultaat is een grote expositie 
op een ongewone plek. 

Under the Tower
De klassieker Under Milk Wood 
van Dylan Thomas in Friese 
bewerking. High-tech theater in 
de Grote Kerk van Leeuwarden, 
en manifestaties in vele kerken 
in Fryslân waar kunstenaars 
samenwerken met kerkgemeen-
schappen. Van de makers 
van Kening Lear, Abe! en 
Peer Gynt. 

Potatoes go Wild
Europa’s tweede Culturele 
Hoofdstad in 2018 is Valletta 
op Malta. Net als Fryslân 
bekend om haar aardappels. 
Dit export product staat centraal 
in o.a. poëzie, concerten en 
exposities.

Giant Steps
Het Franse gezelschap Royal de 
Luxe brengt met zijn reusachtige 
mechanische marionetten een 
ode aan de Afsluitdijk. 

Dada in Dr88888888
Hoe leven modernistische 
stromingen Dada en De Stijl door 
in de huidige tijd? In 2018 krijgen 
deze kunstbewegingen tentoon-
stellingen in de twee musea van 
Drachten. 

Gemeenschap 
en Diversiteit
Language Lab - Lân fan Taal
Meertaligheid, de meeste 
Europeanen groeien er mee op. 
Met het Fries voorop, ontstaat 
een centrum waar taaldiversiteit 
wordt onderzocht en gevierd.

Strangers on Stage
Europees stadsfestival voor 
nieuw theater rond De Vreemde-
ling, de vaak even onverwachte 
als ongenode gast. Initiatief van 
het Nederlands Theater Festival.

Lost in the Greenhouse
Theaterspektakel van Orkater 
in de kassen van het grootste 
glastuinbouwbedrijf van Fryslân. 
Het theaterstuk vertelt het verhaal 
over Poolse arbeiders op zoek 
naar werk en een beter leven. 

Museum of Love
Kunstenaars werken samen met 
bezoekers aan een moderne 
Europese ‘lovestory’. De 
 seizoenen zijn het wiel van 
de liefdescycli. 

The Never Ending Orchestra
Organisten, dj’s, popbands, 
koren, orkesten, singer-song-
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writers, fanfares en brassbands 
laten in een jaarlange estafette 
horen dat muziek ons verrijkt, in 
goede en slechte tijden.

Migrating Ceramics
Een grote expositie in het 
Keramiekmuseum Princessehof 
vertelt het verhaal van de 
Europese handelscontacten 
en migratiestromen vanaf de 
 middeleeuwen. 

Sports for Europe 
In 2018 is Leeuwarden het 
toneel van de eerste European 
Sports for All Games, het 
grootste breedtesport- 
evenement ter wereld. 

Klezmer & Co
In Leeuwarden ontstond in de 
17e eeuw een sterke Joodse 
gemeenschap. De samenkomst 
van de Jiddisch en Friese cultuur 
wordt gevierd in een vijfdaags 
muziekfestival.

Royal  
Friesian
Royal Friesian brengt   
Friese en internationale 
 iconen bij elkaar. 

Mata Hari
Misschien wel de meest 
 mysterieuze vrouw die Fyslân ooit 
voortbracht, in 1917 als spionne 
geëxecuteerd. Zij krijgt een 
expositie in het Fries Museum en 
een opera in vier talen.

Royal Chamber Music
Klassieke muziek, kunst, natuur, 
historie en gastronomie komen 
in Oranjewoud op een bijzondere 
manier samen en vormen een 
feest voor alle zinnen. 

Alma Tadema 
Het Fries Museum zet het werk 
van Alma Tadema in internatio-
naal perspectief. Zo is er bijvoor-
beeld aandacht voor de invloed 
van Tadema op Hollywood.

Escher
Zowel het Fries Museum als 
Keramiekmuseum Princessehof 
(geboortehuis van Escher) geven 
deze belangrijke kunstenaar een 
expositie. Het Fries Museum 
werkt hierbij nauw samen met 
game designers.

Explore the North
Het jonge festival Explore the 
North kent in 2018 een extra 
bijzondere editie. Schrijvers en 
uitvoerende artiesten pakken het 
thema ‘het Noorden’ op.

Adje Lambertz
Kinderen uit Leeuwarden en 
VallettaValletta komen bij elkaar 
voor een bijzonder jeugdfestival, 
genoemd naar de 16-eeuwse 
burgemeester van Leeuwarden 
die ooit een vrijheidsfestival voor 
kinderen introduceerde.

Flying Carnaval
Alle 110 nationaliteiten en de 
verschillende religies die 
 Leeuwarden rijk is nemen deel 
aan kleurrijke optochten uit de 
vier windstreken. Ze komen 
samen op een centraal plein waar 
op vier terpen vier bands muziek 
van over de wereld te spelen.

Gameland
Op Ameland komen vijf dagen 
lang de belangrijkste game-
ontwikkelaars samen. Ze buigen 
zich over serious games die 
raken aan mienskips-onder-
werpen. Hetzelfde evenement 
vindt plaats op Malta, Götland 
en Zuid-Afrika.

Lab Lwd
Lab Lwd zoekt nieuwe ideeën 
en oplossingen voor allerlei 
problemen in onze directe 
leefomgeving. Onderzocht 

wordt hoe cultuur kan wor-
den ingezet om tot positieve 
 verandering te komen. 

Triple A Landscape
Vanuit verschillende gemeen-
schappen ontwerpen Friese, 
nationale en internationale 
architecten duurzame, vaak 
tijdelijke bouwwerken die het 
landschap verrijken.

The M factor
De idee van de ‘mienskip’ wordt 
verbeeld in beeldhouw werken 
van Nederlandse  kunstenaars.

Club of Leeuwarden
Door gesprekken, debatten en 
onderzoeken werkt de Club van 
Leeuwarden aan nieuwe vormen 
van democratie. 

Behind the front door
Kinderen uit achterstandswijken 
in VallettaValletta, Aarhus 
(Culturele Hoofdstad van Europa 
2017) en Leeuwarden maken een 
film over hun eigen leven. 

Dancing in the Streets
Met Dûnsdansdance gaat de 
dans Fryslân veroveren, en 
Fryslân de dans! Een grote 
Dansparade zal in de vroege 
 zomer van 2018 door de straten 
van Leeuwarden trekken. 

Ook topvoorstellingen zullen 
dan plaatsvinden. 

Do It Together
Programma rond digitale innova-
tie, kwesties rond minderheden 
en taaldiversiteit.

Hack your Neighbourhood
Een nieuwe editie van het project 
‘De Reis’ waarbij met lokale 
bewoners belangrijke kwesties 
worden aangepakt. Altijd met 
kunst en cultuur als instrumenten. 

Welcome to the Village
Maatschappelijk betrokken 
muzikanten en kunstenaars 
creëren zelf een meerdaags 
zomerfestival. Gemeenschaps-
denken en een doe-het- samen-
zelf-mentaliteit, daarmee 
 worden artiesten en bezoekers 
samen gebracht.

Meer
informatie:
2018.nl
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Samen-
werkings-
agenda  
gemeente 
Leeuwarden-  
provincie  
Fryslân  
2013-2025

 De gemeente Leeuwarden 
en de provincie Fryslân 
werken nauw samen aan 
een krachtig programma 
voor de lange termijn, 

met 2025 als voorlopig eindpunt. 
Dit programma heet de samenwer-
kingsagenda gemeente Leeuwarden- 
provincie Fryslân 2013-2025. 

De gemeente en provincie maken 
gezamenlijk een enorme vaart met 
het bevorderen van participatie, 
het verbeteren van het onderwijs 
en het scheppen van banen. De titel 
Culturele Hoofdstad van Europa 
2018 draagt bij aan het realiseren 
van de kansen van stad en regio. 

Gemeente en provincie laten aan 
Europa zien hoe ze werk maken van 
de culturele, sociale en economische 
ontwikkeling van de stad en regio. 
De wijze waarop de Friezen in 
de hoofdstad en in de regio werken 
aan oplossingen voor de toekomst, 
verdient het om aan internationale 
bezoekers te tonen. Daar kunnen 
Europese regio’s, die voor vergelijk-
bare uitdagingen staan, zich aan 
spiegelen.

De samenwerking onderstreept dat 
de gemeente en de provincie zich 
er voor inzetten om van Leeuwarden- 
Fryslân 2018 een succes te maken. 

Aan de ene kant betekent dit dat alle 
inhoudelijke terreinen waarop deze 
beide overheden samenwerken 
zodanig worden aangepast dat ze 
mee helpen om de doelstellingen van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 te berei-
ken. Leeuwarden-Fryslân 2018 is 
daarmee voor de overheden ook een 
manier om de eigen beleidsagenda 
scherper te krijgen. 

Anderzijds betekent dit ook dat 
de overheden zich dienstverlenend 
opstellen, door kennis van verkeer 
en vervoer en veiligheid in te zetten, 
middelen voor regiomarketing 
beschikbaar te stellen en recreatie en 
toerisme waar mogelijk in te zetten 
ten dienste van een succesvol 2018.

2013-
2025
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De opening 
van het 
Culturele 
Hoofdstad 
jaar

•  Nulmeting van 
alle doelen

•  Eerste 2018 
nieuwsbrief

•  Zakelijke plannen voor 
de 41 events klaar

•  Start 2018 on tour

•  Start 2018 
sponsorwerving, 
vriendenprogramma, 
ambassadeursprogramma

•  Gesprekken inkomende 
tour operators

•  Samenwerking 
hogescholen 
rond
 •  Samenwerking 
mediapartners 
rond

•  Webshop 
Leeuwarden
Fryslân 2018 
open

•  Alle hoofd-
evenementen 
gecontracteerd

•  35 % van het 
programma 
gecontracteerd

•  75 % van de fi nan-
ciering is beschikbaar

•  Informatie bijeenkomst 

•  Leeuwarden-
Fryslân 2018 
landelijk 
zichtbaar en 
herkenbaar

•  Start verkoop 
tickets

•  Tweede gesprek
met de jury

•  Informatie-
bijeenkomst •  90 % van de 

fi nanciering is 
beschikbaar

•  Evenementen -
kalender
en app gereed

•  Onafhankelijke 
beoordeling van 
de voortgang

•  Informatiebijeenkomst
  •  Het programma 2018 
is in hoofdlijnen klaar

•  50 % van het 
programma 
is gecontracteerd

•  Eerste versie 
programmaboek 
2018 online

•  Informatie- 
bijeenkomst •  Derde gesprek 

met de jury

•  Start tour 
door Europa

•  Aanbeveling voor 
Europese Com-
missie om de 
Melina Mercouri 
Prijs toe te kennen 
aan Leeuwarden 
Fryslân 2018

•  Volledige 
programma is 
klaar en wordt 
gepubliceerd
 •  Informatie-
bijeenkomst

JAN

OKT

JAN MRT APR SEP

NOV FEB MRT SEP

•  Meer dan 1000 
ideeën ontvangen 
voor de open 
programma’s

AUG

FEB MRT APR MEI SEP

•  Publicatie 
organisatieplan

•  Nieuwe website 
online

•  Communicatie-
middelen gereed

•  Informatie-
bijeenkomst

i
i

i i

i

i

Deze krant is een uitgave van 
Leeuwarden Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018, gedrukt en 
verspreid door NDC Mediagroep. 

Redactie: Team 2018
Fotografie: Ruben van Vliet
Ontwerp: Studio Piraat
Oplage: 325.000



Club 
Diplomatique
Fryslân 
steunt 
Leeuwarden 
Fryslân 
Culturele 
Hoofdstad 
van Europa 
2018

A.C. Hartman B.V.
Biddle

Bilderberg Landgoed Lauswolt
Bouwbedrijf Lont B.V.

Bouwgroep Dijkstra Draaisma B.V.
De Friesland Zorgverzekeraar

Dokkumer Vlaggen Centrale
Drukkerij J.G. de Vries B.V.

ECOstyle B.V.
EKwadraat

Elkien
Faber Audiovisuals B.V.

Friesland Lease B.V.
Frisia Zout

Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân

Grafi sche Groep Van der Eems
Grunstra Architectengroep BNA

Hellema Hallum B.V.
Hogeschool VHL\Van Hall Larenstein

ING Grootbedrijf
ITBB Group B.V.

Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân 
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V.

Merk Fryslân
NDC Mediagroep
NHL Hogeschool

NV NOM
Omrin

Omrôp Fryslân
Paques B.V.

Provincie Fryslân
Randstad

Snakeware New Media B.V.
Stadsschouwburg De Harmonie

Van de Leur Banketspecialiteiten B.V.
Van Wijnen Noord

Weduwe S. Joustra & Z. B.V.
Weitenberg Assurantiën 

Wind Groep
WTC Expo

De Club Diplomatique Fryslân bestaat uit vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, de overheid, kennis- en cultuurinstellingen die gezamenlijk 
de ambitie hebben de duurzame economische structuur, innovatiekracht, 

bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van Fryslân te stimuleren en te promoten. 
Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 past perfect in die ambitie.
Anne Jan Zwart, voorzitter


