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Groen licht voor 45
projecten in 2018
JACOB HAAGSMA

LEEUWARDEN Bij een bijeenkomst
in popcentrum Neushoorn in Leeu-
warden is bepaald welke projecten
in ieder geval doorgaan, in het ka-
der van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Vijfenveertig projecten gaan in ieder
geval door, als Leeuwarden in 2018
Culturele Hoofdstad is. Samen gaan
ze 23 miljoen euro kosten. Daarmee
is 80 procent van het beschikbare
programmabudget, 26,5 miljoen eu-
ro, verdeeld. Het totale budget is
zo’n 61 miljoen euro.

In Neushoorn moesten de indie-
ners van de projecten iets vinden
van elkaars plannen. Dat had tot
pijnlijke taferelen kunnen leiden,
maar, zegt directeur Lieven Bertels:
,,We hebben als culturele mienskip
eerlijk gepraat en elkaar recht in de
ogen gekeken. Je moet elkaar ver-
trouwen geven in de uitvoering. Er is
geen handleiding voor zo’n culture-
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le hoofdstad.” Maatstaven waren er
wel: de doelstellingen van het bid-
book, de financiële haalbaarheid, de
juiste mix van lokaal, regionaal en
internationale uitstraling.

De projecten hebben een budget
gekregen, doorgaans minder dan ge-
vraagd. ,,Ook dat is mienskip: met
zijn allen snappen dat er is wat er is,
en samenwerken om te plussen”, al-
dus Bertels.

Painters of the North en Floating
Future zijn van de baan. Voor andere
projecten is er nog hoop: men zoekt
naar middelen. Bertels: ,,Dit is de
kern van de bidbookprojecten. Die
kunnen nu eindelijk aan de slag.”

De Opening, Virtual Fryslân, Sense of
Place, Legacy for Water, Spring Fever
(met Kening fan’e Greide), Energy
Now, The Sea The Sea, Farm of the
World, Feel the Night, Eleven Foun-
tains, Sailing on the Grass, Noordelijk
Film Festival & The New Generation,
Under the Tower, Potatoes go Wild,
Giant Steps, Lân fan Taal, Lost in the
Greenhouse, Strangers on Stage,
Contemporary Dance, You're Welco-
me, Migrating Ceramics, European
Youth Music Festival, Never-ending
Orchestra, Sports for Europe, Yiddish
Waves, Lab LWD, De Reis, Living
Landscape, Club of Leeuwarden, Do
it Together, Behind the Front Door,
Welcome to The Village, Royal Friesi-
an, Alma Tadema, Escher, Mata Hari
expo, Mata Hari opera, Explore the
North, Oranjewoud Festival, Adje
Lambertz, Der Schimmelreiter, Opera
Spanga, Valetta-programma, Ambas-
sades, Re-opening.

Projecten die doorgaan:

Spanning op de gezichten van de culturelemienskip tijdens de bijeenkomst in Neushoorn. Het project Under The Tower van
Jos Thie (rechts) en Bouke Oldenhof (naast hem) viel in de prijzen. FOTO NIELS WESTRA


