
De fonteinen 
Vanaf 18 mei komt er uit onze zes fonteinen volop 
water. Inmiddels zijn er aardig wat tours georgani-
seerd waardoor men alle fonteinen kan bezoeken. 
Er wordt volop van genoten. Met alle gemeenten is 
afgesproken dat de fonteinen aan staan tussen 9:00 
en 21:00 uur. Op het moment vindt de ‘finishing 
touch’ van de fonteinen plaats. Wat staat er zoal nog 
te gebeuren?

Bolsward:
‘De Vleermuis fontein’
Kunstenaar: 
Johan Creten (België)
Inspiratiebron: de 
gevel van de afgebrande 
Broerekerk
Stand van zaken: 
Precies twee dagen 
voor de opening waren 
alle archeologische 
vondsten uitgegraven 
en is de vindplaats vrijgegeven. Op 18 mei heeft 
de vleermuis even water gespuwd met behulp van 
een tijdelijke waterinstallatie. Direct na de 18e is de 
definitieve pompkelder geplaatst en is aannemer 
Faber verder aan de slag gegaan met de inrichting 
van het Broereplein. Het werk gaat nu voortvarend 
en is nog voor de bouwvak afgerond. 

Workum: ‘De Woeste Leeuwen fontein’
Kunstenaar: Cornelia Parker (Groot-Brittannië)
Inspiratiebron: de twee leeuwen die het stadswa-
pen ondersteunen
Stand van zaken: Het is lastig om de Leeuwen het 
water zo naar elkaar te laten sproeien, zoals dat be-
dacht was door Cornelia. Namelijk hele korte felle 
straaltjes. Daarnaast blijkt dat er teveel water via 
de Leeuwen aan de achterzijde van de beelden in 

het gras verdwijnt. Dit wordt opgelost. Floor van 
der Leun zal in de zomermaanden de beide blauwe 
sokkels verder afwerken. 

Hindeloopen: ‘Flora en Fauna fontein’
Kunstenaar: Shen Yuan (China)
Inspiratiebron: Het stadswapen van Hindeloopen
Stand van zaken: Er wordt veel gespeeld rondom 
de fontein. De boom, de waterbak en de geweien 
worden als een soort mini speeltuin beleefd. Het 
grasveld rondom de fontein wordt hersteld. Door de 
extreme droogte kan dit nog niet worden gestart. 
Zodra het weer meezit, en dat betekent regen, zal 
het grasveld in zijn geheel opnieuw worden inge-
zaaid of voorzien worden van grasmatten. 

Stavoren: ‘De Visfontein voor Stavoren’
Kunstenaar: Mark Dion (USA)
Inspiratiebron: de visserijgeschiedenis van Stavoren 
en een prent van kunstschilder Pieter Bruegel de 
Oude (16de eeuw)
Stand van zaken: Er waren wat opstartproble-
men met de vis, door het weglekken van water. 
Medewerkers van Rots Maatwerk hebben het hele 
pinksterweekend gewaakt over de vis, om deze pro-
blemen op te lossen. Inmiddels werkt het systeem 
naar behoren. De vis is een succes en wordt gebruikt 
door jong en oud zoals bedoeld was. Natuurlijk heb-
ben we ook hier een soort doopritueel met zeepsop 
beleefd.  
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Met het programma ‘Underweis yn 2018’ speelt de gemeente Súdwest-Fryslân in op de kansen die 
Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt. In deze Nijsbrief vertellen we weer over verschillende initiatieven in 
onze gemeente.



Sneek: ‘De Fontein van Fortuna’
Kunstenaar: Stephan Balkenhol (Duitsland)
Inspiratiebron: de periodes van grote welvaart en 
neergang in Sneek
Stand van zaken: De fontein werkt goed, alleen 
bleek dat er te weinig water uit de hoorn komt. 
Dit lag aan een verstopping ergens in het beeld. 
Gelukkig is dit probleem inmiddels verholpen en 
werkt de fontein naar behoren! 

IJlst: ‘Onsterfelijke bloemen fontein’
Kunstenaar: Shinji Ohmaki (Japan)
Inspiratiebron: het ontstaan van de stad en de 
Friese stinsenplanten
Stand van zaken: De fontein van Shinji staat erbij 
alsof hij altijd op deze plek gestaan heeft. Het enor-
me grasveld rondom de fontein voert ondertussen 
een verbeten strijd met de extreme droogte, een re-
genbui zal daarom voor het gras zeker gewenst zijn! 

Iepen Mienskipsinitiatieven
Binnen onze gemeente zijn verschillende initiatieven 
die men de komende tijd kan bezoeken. Wil je weten 
wat er zoal te doen is? Bekijk dan het activiteitenover-
zicht later in deze nieuwsbrief. Hier zijn een aantal 
initiatieven uitgelicht! 

Skeltemania
20 – 23 september 2018
Protestantse Kerk Schettens
In het voorportaal van de kerk van Schettens hing 
sinds mensenheugenis een helm, gewoon een oude 
helm. Tot een ijverige museumconservator er een 
foto van op internet zag. Hij belde, nam zijn witte 

handschoenen mee en plotseling was de helm een 
uniek exemplaar uit de tijd van de Tachtigjarige 
Oorlog, toebehorend aan de Friese militair Schelte 
van Aysma uit Schettens. Ineens was Schettens 
landelijk nieuws. Voeg hieraan toe de recente ont-
dekking van een grafkelder met skeletten onder 
Schelte’s grafsteen en het is niet vreemd dat er in 
de gemeenschap inmiddels sprake is van een zekere 
‘Skeltemania’.

In deze muziektheatervoorstelling wordt het publiek 
meegenomen in deze Skeltemania. We volgen de 
rouwstoet van deze Friese held, verwikkeld in een 
Europese oorlog, en staan stil bij de rol van helden 
in ons eigen leven, dit alles begeleid door muziek van 
het gedreven fanfareorkest Excelsior Schraard.
M.m.v. Fanfareorkest Excelsior Schraard, 
Protestantse Kerk SSL en andere lokale organisaties. 
Muzikale leiding: Thom Zigterman. 
Tekst en regie: Eelco Venema.  



Het Rasterhof Festival
Zondag 9 september (10.00 – 19.00 uur)
Rasterhoffpark Sneek
Het Rasterhoff Festival wil bezoekers in een vrolijke 
en ontspannen sfeer er van bewust maken dat ze op 
allerlei manieren kunnen bijdragen aan een duurza-
me toekomst. Bezoekers worden geïnspireerd om 
zelf ook echt aan de slag te gaan, individueel, maar 
nog beter en leuker: samen.

Het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek is voor 
iedereen. Met muziek, kunst en cultuur verspreid 
over het terrein en veel afwisseling tussen actieve 
en passieve activiteiten voor jong en oud, is het een 
leuk uitje voor het hele gezin waar je ook nog Grutsk 
& Grien van thuis komt.

Aan de hand van verschillende thema’s worden 
beleefpleinen ingericht. Deze thema’s worden 
door lokale initiatiefgroepen, berdrijven, instellin-
gen, scholen en overheden gevuld met informatie. 
Kringlopen, samenwerken, voorlichting en educatie 
lopen als rode draad door alle thema’s heen.

Het evenement moet een toonbeeld worden van 
duurzaamheid: in de buitenlucht, met veel bewe-
ging, gezonde versnaperingen, gebruik van weinig en 
duurzame energie. Kortom een evenement met res-
pect voor de natuur, de omgeving en de medemens. 

De Pauperfontein door 
Friesland!
De Pauperfontein heeft in-
middels al 350 leden die het 
mogelijk hebben gemaakt 
dat de Pauperfontein nu 
rondtrekt door Friesland. Als 
onderdeel van het hoofdpro-
gramma van LF2018 kun je 
de fontein boeken. Vrijwel 
elke zaterdag tot novem-
ber is de Pauperfontein te 
bewonderen. 

Omdat er met een grote groep vrijwilligers wordt 
gewerkt is voor één optreden per week (op zaterdag) 
gekozen. Inmiddels zijn er, na de opening op 18 april, 
al 20 “spuitoptredens” geweest. Met succes! En ze-
ker na de documentaire over de 11 fonteinen waarin 
het geluid van de Paupers duidelijk was te horen, 
begrijpen de bezoekers precies waar het Pauper-
statement om draait. Op de voorlopige toerlijst 
staan nog 15 data. Dus nog 15 gelegenheden om de 
Pauperfontein te bewonderen. Van buiten… maar 
ook van binnen!

Toerschema:
21 juli - Merk Workum
28 juli - NFM fierljeppen, it Heidenskip
4 aug. - Rembrandt markt, St. Annaparochie
11 aug. - Merk Workum
18 aug. - Merk Workum
25 aug - Opening Kunstroute Goënga
1 sept. - Saturday Drait festival, Drachten
8 en 9 sept. - Bourgondisch Beetsterzwaag
22 sept. - Greidhoeke Festival, Wommels
29 sept. - Gruttocongres, Merk Workum
20 okt. - Strontrace Workum
3 nov. - Ljochtkuier, Pingjum

Contactgegevens:
www.depaupers.nl
info@depaupers.nl
+316 30 67 16 44  

muziek, kunst 
en cultuur



Wat is er de rest van het jaar te doen?
Wil je een volledig overzicht van alle activiteiten in Súdwest-Fryslân het komende jaar? 
Kijk dan op www.gemeentesudwestfryslan.nl en klik op het Culturele Hoofdstad logo. 

Ook wordt ons Facebook kanaal gebruikt om verschillende activiteiten uit te lichten (Facebook: Gemeente Súdwest-
Fryslân). Wil je weten wat er in heel Friesland te doen is? Kijk dan op 2018.nl.

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

Activiteitenoverzicht juli en augustus in Súdwest-Fryslân
Juli
Wanneer? Waar? Wat? Meer info?
t/m 31 aug Bolsward Expositie Bolsward anders vanplan.nl 
20, 21, 22 IJlst Hout-Vaert 2018 bij molen de Rat merkmakers.nl
21 Sneek Langste dag festival lekkerstappen.nl
21 Workum locatie Pauperfontein 2018.nl
22 Sneek Vlootschouw in Sneek Hout-Vaert vlootschouwsneek.nl
23 Sneek ZA Bach-estafette (concert nr.07) 2018.nl
28 Hindeloopen 7e editie zomerfeest 2018.nl
28 It Heidenskip locatie Pauperfontein 2018.nl
29 Sneek Straattheater sneek.nl

Augustus
Wanneer? Waar? Wat? Meer info?
2, 9, 16, 23, 30 Heeg Visserlatijn 2018.nl
3 Sneek Opening sneekweek met vlootschouw sneek.nl
3 t/m 7 diversen European Sports for all Games esfag.nl
4 t/m 9 Sneek Zeilwedstrijden sneek.nl
5 Nijhuizum Nijhuizum Beleefdorp 2018 2018.nl
8 Sneek Hardzeildag braderie sneek.nl
11 Workum locatie Pauperfontein 2018.nl
12 Sneek Rock kerkdienst sneek.nl
12 Sneek Sneekweek slotconcert sneek.nl
13 Sneek ZH Bach-estafette (concert nr. 14) 2018.nl
14 Koudum Zomermarkt en Jazzfestival koudum.nl
18 Workum locatie Pauperfontein 2018.nl
18 t/m 20 Friesland Zwemelfstedentocht 2018.nl
20 t/m 26  Greonterp Circus Reve – Locatietheater Gerard Reve 2018.nl
23 Hemelum Flinke flea market 2018.nl
25 Goënga locatie pauperfontein tijdens kunstroute 2018.nl  

Informatie over Culturele Hoofdstad? 
De locatie op het Martiniplein zal niet langer 
gebruikt worden als informatiepunt, maar wist je 
dat er ook meerdere informatiepunten zijn ‘voor en 
door de regio’? Daar kunt u als inwoner en bezoeker 
terecht met uw ideeën én er is op deze plekken veel 
informatie beschikbaar over LF2018. Het informa-
tiepunt kan u in contact brengen met regio-ambas-
sadeurs die u verder kunnen helpen.
 
De infopunten zijn gevestigd in:
• Alle bibliotheken van Súdwest-Fryslân 
• Restaurant It Pottebakkershûs in Workum
• Alle VVV of Toerist infopunten

Kijk wat er bij u in de buurt is en mis het niet!
Heb jij verder nog vragen over Culturele Hoofdstad? 
Dan kun je ook mailen naar kulturelehaadsted2018@
sudwestfryslan.nl.

Natuurlijk is LF2018 ook te volgen op social 
media:
Twitter: @LF2018
Facebook: @LF2018

Kijk op www.sudwestfryslan.nl voor de contact-
gegevens van de projectgroep.   


