
 
  Keunst 
foar 

Bern

Interesse?
Wilt u meedoen met dit project of heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met een van de volgende personen:

Ali de Jong:
alidejong@live.nl
06-51081181

Anneke Blaauwendraad:
anneke@blaauwendraad.eu
06-48586656

Jantiena Boersma:
jantiena@stethos.nl
06-29576961

Peter Tuinhof:
petertuinhof@kpnmail.nl
06-10990971

Zwier Kroese:
zwier@merkmakers.nl

06-22091771

Uiteraard kunt u onze vorderingen ook volgen via Facebook!
https://www.facebook.com/Keunst-foar-bern-2024666151141924/



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding
2018 is Leeuwarden-Fryslân al bruisend begonnen. Vele evenementen/voorstellingen 

zijn al uitverkocht en zullen samen miljoenen bezoekers trekken. In totaal zijn  

er, in het kader van de verkiezing tot European Capital of Culture 2018, wel 800 

projecten door de bevolking geïnitieerd. In alle steden en dorpen van Friesland 

wordt de verkiezing actief luister bijgezet. Ook de diverse serviceclubs in de  

provincie laten zich niet onbetuigd. De vier Rotary-clubs in Leeuwarden hebben de 

handen ineengeslagen en werken hard aan de realisatie van een drietal projecten, 

te weten Artists In Residence, Keunst foar Bern en Rotary ServiceDesk. In deze flyer 

gaan we graag dieper in op het tweede project: Keunst foar Bern. 

Lighting the fire/
lit it fjoer baarne

Eén van de doelen die LF 2018 (Leeuwarden Fryslân 2018) zich heeft gesteld is ervoor 

te zorgen dat minimaal 60% van kinderen in achterstandswijken gedurende 2018 én daarna 

in aanraking komt met kunst & cultuur. Terecht… het verleden heeft al zo vaak aangetoond dat kinderen 

gelukkiger worden als ze in aanraking komen met kunstzinnige vorming. Door kinderen zelf kunst te laten maken en/of  

 hen hierin te onderwijzen springt een gepassioneerde vonk 

over. Ratio brengt je van A naar B maar 

Creatie brengt je Overal! Ook 

voor het onderwijs geldt  

dat we de hoofden van 

kinderen niet alleen 

moeten vullen met 

kennis maar dat 

we bij hen vooral 

het vuur van  

de passie moeten 

aan steken…

lighting the fire.

Vier Rotary’s én Stoereloer
De Leeuwarder Rotary’s Leeuwarden-Zuid, Leeuwarden, Oldehove en Nijehove hebben besloten 

om er samen voor te zorgen dat niet alleen in 2018 maar ook de jaren erna kinderen uit 

achterstandswijken in aanraking worden gebracht met kunstzinnige vorming. Een organisatie 

die daarin al vijf jaar succesvol opereert is Stoereloer. Honderden kinderen worden tijdens  

de zomervakantie ‘getrakteerd’ op een veelzijdig aanbod aan workshops, lessen, instructies  

etc etc… Een uitgebreid overzicht van de activiteiten van deze stichting vindt u op  

www.stoereloer.nl.

We gaan voor € 50.000,-
Met zo’n bedrag kunnen we de Stichting Stoereloer de garantie bieden dat ze nog jaren 

kunnen doorgaan met hun fantastische werk. Dit bedrag gaan we ophalen via een veiling 

van 18 bijzondere kunstwerken en andere items.

18 Topstukken in de maak
We hebben 18 ‘bekende Friezen’ en 18 ervaren kunstenaars gevraagd om in duo’s een 

kunstwerk te maken. Een kunstwerk dat ‘lighting the fire’ als thema heeft. Zo zal o.a. 

Sjoerd Feitsma een schilderij maken met Douwe Elias, zullen Foppe de Haan en Ids 

Willemsma werken aan een sculptuur, creëren Wilfried en Nikki Genee samen iets op het 

doek, zullen Lutz Jacobi en Carla van der Heijde elkaar inspireren en zal Doet Boersma 

met Baukje Wytsma een prachtig schilderij maken en gaan Jannewietske de Vries en 

Tryntsje Nauta een prachtige kunstuiting maken. Kortom… 18 bijzondere creaties van 

bijzondere mensen gaan we veilen voor dit goede doel. 

Een feestelijke veiling 
om nooit te vergeten
Deze kunstwerken verdienen een speciale veiling. En die gaan we ook houden. 

Die veiling kent twee fases…. eerst de maand september een maand online op  

Catawiki en daarna op een feestelijke slotavond zowel online als ‘live’ in Hotel Van der 

Valk te Leeuwarden. Donderdag 11 oktober 2018 zal deze grote happening plaatsvinden. 

De naar verwachting meer dan 200 gasten zullen van hun aanwezigheid op die avond 

geen spijt krijgen…en datzelfde hopen we ook voor de Stichting Stoereloer….hopelijk 

kunnen we hen blij maken met een vette cheque en daarmee de garantie dat hun werk nog 

jaren door kan gaan.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding
2018 is Leeuwarden-Fryslân al bruisend begonnen. Vele evenementen/voorstellingen 

zijn al uitverkocht en zullen samen miljoenen bezoekers trekken. In totaal zijn  

er, in het kader van de verkiezing tot European Capital of Culture 2018, wel 800 

projecten door de bevolking geïnitieerd. In alle steden en dorpen van Friesland 

wordt de verkiezing actief luister bijgezet. Ook de diverse serviceclubs in de  

provincie laten zich niet onbetuigd. De vier Rotary-clubs in Leeuwarden hebben de 

handen ineengeslagen en werken hard aan de realisatie van een drietal projecten, 

te weten Artists In Residence, Keunst foar Bern en Rotary ServiceDesk. In deze flyer 

gaan we graag dieper in op het tweede project: Keunst foar Bern. 

Lighting the fire/
lit it fjoer baarne

Eén van de doelen die LF 2018 (Leeuwarden Fryslân 2018) zich heeft gesteld is ervoor 

te zorgen dat minimaal 60% van kinderen in achterstandswijken gedurende 2018 én daarna 

in aanraking komt met kunst & cultuur. Terecht… het verleden heeft al zo vaak aangetoond dat kinderen 

gelukkiger worden als ze in aanraking komen met kunstzinnige vorming. Door kinderen zelf kunst te laten maken en/of  

 hen hierin te onderwijzen springt een gepassioneerde vonk 

over. Ratio brengt je van A naar B maar 

Creatie brengt je Overal! Ook 

voor het onderwijs geldt  

dat we de hoofden van 

kinderen niet alleen 

moeten vullen met 

kennis maar dat 

we bij hen vooral 

het vuur van  

de passie moeten 

aan steken…

lighting the fire.

Vier Rotary’s én Stoereloer
De Leeuwarder Rotary’s Leeuwarden-Zuid, Leeuwarden, Oldehove en Nijehove hebben besloten 

om er samen voor te zorgen dat niet alleen in 2018 maar ook de jaren erna kinderen uit 

achterstandswijken in aanraking worden gebracht met kunstzinnige vorming. Een organisatie 

die daarin al vijf jaar succesvol opereert is Stoereloer. Honderden kinderen worden tijdens  

de zomervakantie ‘getrakteerd’ op een veelzijdig aanbod aan workshops, lessen, instructies  

etc etc… Een uitgebreid overzicht van de activiteiten van deze stichting vindt u op  

www.stoereloer.nl.

We gaan voor € 50.000,-
Met zo’n bedrag kunnen we de Stichting Stoereloer de garantie bieden dat ze nog jaren 

kunnen doorgaan met hun fantastische werk. Dit bedrag gaan we ophalen via een veiling 

van 18 bijzondere kunstwerken en andere items.

18 Topstukken in de maak
We hebben 18 ‘bekende Friezen’ en 18 ervaren kunstenaars gevraagd om in duo’s een 

kunstwerk te maken. Een kunstwerk dat ‘lighting the fire’ als thema heeft. Zo zal o.a. 

Sjoerd Feitsma een schilderij maken met Douwe Elias, zullen Foppe de Haan en Ids 

Willemsma werken aan een sculptuur, creëren Wilfried en Nikki Genee samen iets op het 

doek, zullen Lutz Jacobi en Carla van der Heijde elkaar inspireren en zal Doet Boersma 

met Baukje Wytsma een prachtig schilderij maken en gaan Jannewietske de Vries en 

Tryntsje Nauta een prachtige kunstuiting maken. Kortom… 18 bijzondere creaties van 

bijzondere mensen gaan we veilen voor dit goede doel. 

Een feestelijke veiling 
om nooit te vergeten
Deze kunstwerken verdienen een speciale veiling. En die gaan we ook houden. 

Die veiling kent twee fases…. eerst de maand september een maand online op  

Catawiki en daarna op een feestelijke slotavond zowel online als ‘live’ in Hotel Van der 

Valk te Leeuwarden. Donderdag 11 oktober 2018 zal deze grote happening plaatsvinden. 

De naar verwachting meer dan 200 gasten zullen van hun aanwezigheid op die avond 

geen spijt krijgen…en datzelfde hopen we ook voor de Stichting Stoereloer….hopelijk 

kunnen we hen blij maken met een vette cheque en daarmee de garantie dat hun werk nog 

jaren door kan gaan.  


