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1  Inleiding 
 
In 2018 is Leeuwarden-Friesland culturele hoofdstad van Europa. In dat kader vinden er 
diverse (sociaal) culturele activiteiten plaats in de provincie. Het overkoepelende thema van 
Culturele Hoofdstad (hierna te noemen CH 2018) is ‘Mienskip’, het Friese woord voor 
gemeenschap. De Friese gemeenschap wordt opgeroepen te participeren in de diverse 
culturele activiteiten en daarmee de sociale samenhang te consolideren en te versterken. 
Ook de leden van Kunstkring Gaasterland willen gehoor geven aan de oproep van CH 2018. 
Zij vatten het plan op om in het Rijsterbos een beeldententoonstelling te organiseren.  De 
Kunstkring Gaasterland organiseert in de regio Zuid-West Friesland diverse culturele 
activiteiten op het gebied van beeldende kunst, theater, poëzie etc. Om hun ambitieuze 
plannen vorm te geven wordt ondersteuning bij de stichting Keunstwurk gezocht, een in 
Friesland opererende instelling die diverse kunstinitiatieven ondersteunt. Margaretha Cats 
wordt als adviseur beeldende kunsten gevraagd mee te denken in het uitvoeringsproces. 
Daarnaast worden Rudy Hodel, kunsthistoricus en publicist en Gerlof Hamersma, beeldend 
kunstenaar met veel ervaring op het gebied van het uitvoeren van projecten, gevraagd mee 
te denken.  
Na een aantal bezoeken aan het Rijsterbos worden enkele kernbegrippen geformuleerd 
waaraan het project moet voldoen: gestreefd wordt naar een onderscheidend project van 
een hoog artistiek niveau met een gelaagdheid in uitwerking en presentatie om een divers 
publiek te bereiken. 
Er wordt besloten om in het Rijsterbos een tentoonstelling te organiseren met werk van 
geluidskunstenaars. In deze aanvraag zullen we  de keuze voor een geluidsproject verder 
uitwerken en motiveren. 
 
De organisatie van CH 2018 is bijzonder enthousiast over onze plannen en heeft onlangs 
besloten om het project op te nemen in hun hoofdprogrammering. CH 2018 heeft toegezegd 
om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden en ons op te nemen in hun p.r. programma.  
Daarnaast heeft CH 2018 een opstartsubsidie toegekend om de eerste kosten te dekken. 
Ook kunnen we nu meeliften op diverse geïnitieerde organisatorische initiatieven in het kader 
van CH 2018, zoals een educatieprogramma en vrijwilligersondersteuning.  
 
Sommige onderdelen van de aanvraag zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Met name in het 
randprogramma en het educatieprogramma zijn nog wat open eindjes. Dit heeft diverse 
redenen. Eén ervan is de vroege indieningstermijn van de aanvraag. Dat de aanvraag nu al 
wordt ingediend heeft te maken met de omstandigheid dat Lûd ook deel uitmaakt van het 
programma van CH 2018. Dit programma zal in 2018 van start gaan. De PR activiteiten van 
CH 2018 gaan in augustus 2017 van start en wanneer wij hierin willen meeliften dan zal er 
uiterlijk eind juni 2017 zicht moeten zijn op de financiële haalbaarheid. 
De verwachting is dat in de loop van dit jaar het hele programma compleet is.      
Zo nodig kan dan de nu ontbrekende informatie alsnog worden toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Projectoutline 



 
2.1 project 
 
 
Kunstenaars werken al heel lang met geluid. Toch is geluidskunst een vrij recent fenomeen. 
Als aparte categorie binnen de beeldende kunst bestaat ze pas sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw. Over het algemeen wordt geluidskunst gezien als een deel van de (post-) 
conceptuele kunst van nu. Geluid is meer dan materiaal of medium alleen, het moet gezien 
worden binnen een breder tekstueel, conceptueel, sociaal en politiek verband. In die zin gaat 
geluidskunst altijd om de betekenisgeving binnen een bepaalde context of cultureel bepaalde 
situatie. 
De bijzonderheid en kracht van ons plan voor een tentoonstelling van geluidswerken in het 
Rijsterbos is dat deze niet binnen de beschermende muren van een galerie of een museum 
plaatsvindt. Aan de deelnemende kunstenaars zal gevraagd worden een (geluids-)werk te 
maken dat afgestemd is op de situatie van het Rijsterbos. De kunstenaars die een bestaand 
werk zullen leveren, zullen worden geselecteerd op grond van de bestaande context en de 
verhalen die dit bos vertelt. Daarnaast wil deze tentoonstelling een beeld geven van de 
enorme diversiteit binnen de geluidskunst. Sommige kunstenaars zullen uitgenodigd worden 
vanwege het talige, verhalende aspect van hun werk en anderen zullen uitgenodigd worden 
vanwege antropologische of sociale aspecten, hun affiniteit met de natuur of hun voorliefde 
voor meer experimenteel geluid.   
Geluidskunst gaat over het luisteren  naar geluid, de beleving van dat geluid en de interactie 
tussen geluid en de meest uiteenlopende talige, sociale en andere betekenissen. Het 
Rijsterbos is niet alleen een 172 hectare groot natuurterrein, maar ook een verzameling van 
bijzondere verhalen: van de 17de-eeuwse geldbelegging van een Amsterdamse regent tot 
lanceerplek van dood en verderf zaaiende V2-wapens in de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt 
van dit bos een bijzondere lap grond in Friesland en een zeer tot de verbeelding sprekende  
plek, die ook kunstenaars genoeg stof tot nadenken zal geven. Hun werk  zal in de nazomer  
van 2018 (half augustus tot half oktober) niet alleen over het Rijsterbos gaan, maar ook over 
haar geschiedenis. Deze tentoonstelling zal in meerdere opzichten over de fysieke en 
mentale ruimte gaan, de werkelijkheid van het bos en de ruimte in je hoofd, de ruimte tussen 
je oren. 
Tentoonstellingen, waarin geluid centraal staat zijn dun gezaaid. Dit geldt niet alleen voor de 
museale ruimte maar ook voor de ruimte daarbuiten. Daarom is dit project, waaraan veel 
internationaal opererende kunstenaars meedoen, van nationaal belang. 
 
2.2 De kunsthistorische context 
 
Sound art of geluidskunst als aparte categorie binnen de beeldende kunst is ontstaan in de 
jaren 80 van de vorige eeuw. Sound art gaat echter terug tot de vroege interventies van de 
futurist Luigi Russolo, die tussen 1913 en 1930 geluidsmachines bouwde waarmee hij de 
herrie van het moderne leven en het kabaal van de oorlog in de beeldende kunst 
introduceerde. Ook dadaïstische en surrealistische kunstenaars experimenteerden met 
geluid. Marcel Duchamp componeerde o.a.: ‘Erratum Musical’. Drie stemmen zingen noten, 
die uit een hoge hoed worden gegrabbeld. Een daad van toeval en ogenschijnlijke willekeur 
die enorme invloed heeft gehad op latere generaties. De belangrijkste kunstenaars die met 
geluid werken sinds Duchamp zijn John Cage, Robert Morris, Bruce Nauman en Janet 
Cardiff. 
 
Legendarisch is de compositie 4’33’’ van John Cage uit 1952. Het is een muziekstuk van vier 
minuten en 33 seconden stilte. Vier minuten en 33 seconden zijn samen 273 seconden. De 
temperatuur van minus 273 Celsius komt overeen met het absolute nulpunt. Met dit  
revolutionaire werk wilde Cage de grenzen tussen muziek, theater, installatie, dans, 
schilderkunst en poëzie slechten. 



Onder invloed van Cage maakt Robert Morris in 1961 zijn fameuze ‘Box with the sound of its 
own making’. Die ‘Box’ is een kubus van walnotenhout met een kleine speaker waaruit geluid 
komt. Te horen is een drie uur durende opname van de geluiden van het construeren van de 
houten doos. Morris zijn doos is zowel een muzikale performance als een geluidssculptuur. 
In de jaren zestig wordt geluid vooral ingezet als gedematerialiseerd medium gericht op het 
zichtbaar/hoorbaar maken van toen belangrijke thema’s als tijd, proces en 
publieksparticipatie. Zie ook de talrijke Happenings en Environments uit die tijd. 
In de voetsporen van Cage treden in de jaren zestig ook jonge Fluxus kunstenaars als 
George Brecht, Allan Kaprov, Al Hansen, Dick Higgins en Alison Knowles. Ook zij maken 
talrijke partituren, waarin toeval en incidenteel geluid een belangrijke rol spelen. Een andere 
kunstenaar die Cage als leermeester erkend, is Bruce Nauman. In 1967 maakt hij 
videowerken waarin hij viool speelt. Beroemd is ‘Violin Film #1 – playing the Violin as Fast as 
I Can’. Het werk gaat over de banale, repetitieve activiteiten van de kunstenaar. Twee jaar 
later maakt Nauman  ‘Violin Tuned D.E.A.D.’ , waarin de notatiewijze van de westerse 
muziek verhaspeld wordt met de notatiewijze van het Engelse (westerse) alfabet. Door de 
viool volgens een taalkundige logica en niet volgens de harmonische logica te stemmen, 
verklaart hij zowel het instrument als de gehele Westerse muziek voor dood 
In de jaren negentig maakt de Canadese kunstenaar Janet Cardiff, samen met haar man 
George  Bures Miller niet alleen gebruik van al de bovengenoemde verworven vrijheden in 
de beeldende kunst sinds Cage, maar ook en vooral gebruik van nieuwe technische 
middelen en de digitale revolutie. Beroemd geworden zijn haar ‘Walks’, waarin zij individuele 
luisteraars door middel  van draagbare audioapparatuur, stemmen en/of  andere geluiden 
iets (bijv. een verhaal) duidelijk maakt over een museum of de stedelijke ruimte. Bijzonder in 
haar werk is dat de kijker/ luisteraar geconfronteerd wordt met verschillende 
werkelijkheidsniveaus en de combinatie van het ene medium met het andere. Bij haar kom je 
vaak letterlijk in een geheel nieuwe wereld terecht.   
 
2.3 Wij en de anderen 
 
De vraag hoe ons project zich tot andere geluidsprojecten verhoudt is niet éénduidig en 
simpel te beantwoorden. Er is slechts weinig vergelijkingsmateriaal te vinden. 
In 2013 organiseerde het MoMA te New York de baanbrekende tentoonstelling ‘Soundings: 
A Contemporary Score’. Het was de eerste tentoonstelling in dit huis die uitsluitend aan 
geluid gewijd was. Opvallend is dat in het persbericht en de catalogus het woord 
‘geluidskunst’ angstvallig vermeden wordt. Het was eerder een verkenning van een actueel 
medium. Geïnventariseerd werd namelijk de manier waarop 16 van de meest innovatieve 
hedendaagse kunstenaars met geluid werken’.  
In 2014 werd in de botanische tuinen van Riga de internationale geluidskunst tentoonstelling 
SKAN II georganiseerd. Het was een ‘innovatieve sound art manifestatie’ die een vervolg 
was op de tentoonstelling SKAN uit 2007, het jaar dat Riga (de hoofdstad va Letland) 
culturele hoofdstad van Europa was. In het persbericht wordt SKAN II  omschreven als : 
‘SKAN II features both Latvian and international contemporary sound artists, who all work 
with sound as the driving force in their artworks.’ Van de toen 22 deelnemende  kunstenaars 
doet Edwin van der Heide mee in Rijs. 
In Nederland is alleen de tentoonstelling ‘Tuney Tunes’ traceerbaar.’Tuney Tunes ‘toonde’ 
geluidskunst van Paul Panhuysen en Nico Parlevliet, (Dordrecht, 16-1/14-2 2010) 
Vervolgens was er het aansluitende symposion ‘City Tunes’ met o.a. Edwin van der Heide en 
Cilia Erens (29 -1 2010) 
 
 
3. Kunstenaars 
 
Voor  Lûd worden een vijftiental kunstenaars uitgenodigd. Aan vijf kunstenaars wordt 
gevraagd om een nieuw site-specific werk te maken in het Rijsterbos. De overige tien zullen 
deelnemen met een bestaand werk dat geselecteerd wordt op geschiktheid van de locatie en 



de artistieke criteria. In de projectoutline (punt 2) zijn de artistieke uitgangspunten  
geformuleerd op basis waarvan deze selectie is gemaakt. Naast de artistieke criteria is er 
ook gestreefd naar diversiteit in benadering en uitwerking/presentatie om de tentoonstelling 
voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk te maken.  
Soms kunnen geluidswerken enkel worden uitgevoerd binnen een beperkt timeframe. 
Daarom worden een tiental kunstenaars uitgenodigd om gedurende de tentoonstelling een 
tijdelijke project, performance of workshop uit te voeren. Deze presentaties vallen onder het 
randprogramma. Vijf kunstenaars uit het hoofdprogramma zullen worden gevraagd een 
bijdrage te  leveren aan het randprogramma, dat tijdens de looptijd wordt uitgevoerd. 
 
Hieronder volgt een voorlopige lijst van geselecteerde kunstenaars met een korte toelichting 
en motivatie waarom voor deze specifieke kunstenaar is gekozen.   
 
 
Uri Aran 
 

 

 
 
 
 
 

Uri Aran (1977, Jeruzalem, woont en werkt in New York) is een conceptueel kunstenaar, die 
in zijn werk vooral vragen stelt over menselijk gedrag en communicatie. Zijn  installaties, 
tekeningen en een enkele geluidssculptuur kunnen beschouwd worden als vertellingen over 
elementaire zaken als verlangen, identiteit, het ergens thuis zijn, het verschil tussen goed en 
kwaad, ontheemding en sentimentaliteit. Zijn belangrijkste wapens daarbij zijn humor, poëzie 
en het ondermijnen van bestaande (verhaal-) structuren  en  genres. Zo maakte hij voor de 
High Line (een park) in New York een tamelijk absurdistisch geluidswerk, waarin een acteur 
een lijst van dieren opsomt, die als goed of slecht worden aangemerkt.  De vertellingen van 
Aran vertegenwoordigen vooral het talige aspect van de hedendaagse geluidskunst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maria Barnas 
 
 

 
SPEAK, SPEAK, 2016 

 
 
Maria Barnas (1973, Hoorn, woont en werkt in Amsterdam) is een beeldend kunstenaar, 
schrijver en dichter.  Ze studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie, beide te 
Amsterdam. In veel van haar beeldende werk reflecteert Barnas op kunst. Het gaat haar om 
de perceptie van iets en de kennis die die perceptie doet veranderen.  Het gaat haar niet om 
de kennis zelf, maar om de zoektocht ernaar. Ze prefereert de vragen boven de antwoorden. 
Ze wil  deze vragen zichtbaar maken en de spanning die haar zoektocht heeft opgeleverd. 
Barnas heeft een voorliefde voor het onverwachte, het bizarre en het ongelooflijke. In haar 
beeldende werk speelt niet alleen taal maar ook geluid een wezenlijke rol. Meerdere redenen 
dus om haar voor deze tentoonstelling uit te nodigen 
 
 
Cecilia Bengtsson 

 
 

 
      Untitled (clay, speaker) is a sound-sculpture dealing  
          with the performing, absent body. 

 
 
Cecilia Bengtsson is een beeldhouwer en musicus, die in 2016 enige bekendheid verwierf 
met het geluidswerk ‘Pendulum’. Dit werk (o.a. getoond in de Galerie Lumen Travo te 
Amsterdam) is zowel een geluidsculptuur als een performance. In ‘Pendulum’  zingt een 



staande zangeres een abstract, woordloos lied en terwijl ze dit doet, beweegt ze een 
hangend object, een soort gele boomstronk , zachtjes heen en weer. Geluidsgolven botsen 
hier op een ander bewegend object, net zolang tot er een totale versmelting van beide 
bewegingen plaatsvindt en er een nieuwe samengestelde relationele eenheid tussen beiden 
ontstaat.  Het grensoverschrijdende werk van Bengtsson is relevant voor de tentoonstelling 
omdat ze op aanstekelijke wijze met het medium geluid experimenteert. 
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal Bengtsson gevraagd worden voor het 
randprogramma. 
 
 
Janet Cardiff 
 
 
 

 
         ALTER BAHNHOF VIDEO WALK | 2012 Kassel/documenta 

 
 
Janet Cardiff (Brussels, Ontario, 1957 ) is een Canadese kunstenares die samen met haar 
echtgenoot George Bures Miller werkt met geluid, geluidsinstallaties en geluidswandelingen. 
De kunstenaars zijn internationaal erkend door hun meeslepende multimediawerken met 
mysterieuze en dromerige verhalen. Ze maken graag gebruik van klankvormen die zo 
indringend zijn dat hoorbeleving vergelijkbaar wordt met sculptuur. Binaurale technieken en 
surround-sound maken mogelijk dat in het bewustzijn van de toehoorder een zeer intense 
klankervaring geconstrueerd wordt. In hun handen krijgt  geluid hyperrealistische kwaliteiten 
en een welhaast fysieke aanwezigheid. Het werk van Janet Cardiff munt uit door zijn 
verhalende aspecten en de grenzeloze experimentele omgang met het fenomeen geluid. Ze 
is de belangrijkste levende geluidskunstenaar van dit moment.   
 
 
CILIA ERENS 
 
 

 
 
 



 
Cilia Erens (Amsterdam, 1946) was de eerste Nederlandse geluidskunstenaar die 
geluidswandelingen heeft gemaakt. Kenmerkend voor haar werk is dat ze in haar 
geluidswandelingen, geluidspanorama’s en installaties puur alledaags geluid gebruikt om de 
verbeelding aan te spreken.  De driedimensionale geluidseffecten in haar werk geven ons 
het idee van een nieuwe, verhevigde versie van de bestaande werkelijkheid. Een van haar 
doelen is ons bewust te maken van onze akoestische omgeving. Haar experimentele gebruik 
van geluid is niet louter formeel van aard. Het geluidswerk van Erens  zinspeelt ook op 
sociale interactie en politieke bewustwording.  Een drievoudige reden dus om haar voor deze 
tentoonstelling te vragen.   
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal Erens  gevraagd worden voor het rand en/of 
educatieprogramma 
 
 
Dora Garcia 
 
 
 

 
 
 
Dora Garcia (Valladolid, Spanje, 1965) onderzoekt de relatie tussen kunst, publiek en locatie. 
Ze gebruikt hybride formats uit theater, televisie, internet en literatuur om vragen te stellen 
rond de plaats van het publiek binnen de kunst. Vaak maakt zij gebruik van tussenpersonen, 
professionele acteurs, amateurs of mensen die zij per toeval ontmoet. Garcia studeerde 
schone kunsten aan de Universiteit van Salamanca en de Rijksacademie in Amsterdam. Zij 
woont en werkt in Barcelona. De keuze voor haar werk is medebepaald door het sociale 
aspect van haar werk. De belangrijkste vraag die Garcia opwerpt is of kunst gemeenschaps-
vormend kan zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voebe de Gruyter  
 

 

 
 
 
Voebe de Gruyter (Den Haag, 1960) woont en werkt in Brussel. Haar verhalende 
conceptuele werk  (tekeningen, sculptuur, video, installaties en geluidswerk) is gebaseerd op 
een al dan niet zichtbare werkelijkheid, die op geheel eigen wijze ontleed en geherdefinieerd 
wordt en daarna een geheel nieuwe betekenis krijgt. Ze wordt uitgenodigd omdat ze een 
geboren verhalenverteller is die niet alleen in alledaagse geschiedenis(-sen) geïnteresseerd 
is, maar die ook een bijzonder gevoel voor het absurde en afwijkende heeft.  
 
 
Edwin van der Heide  

 

 

 
      Fog Sound Environment – DordtYart 2013, Dordrecht, Netherlands  

 

Edwin van der Heide (Hilversum, 1970) is een kunstenaar, componist en onderzoeker op het 
gebied van geluid, ruimte en interactieve media. Zijn werk bestaat voornamelijk uit 
installaties en  performances. Bij hem wordt het publiek vaak letterlijk en figuurlijk in het 
midden geplaatst en uitgedaagd om deel te nemen en het werk actief te verkennen. Van der 
Heide heeft zijn werk gepresenteerd op gerenommeerde expositieplekken, festivals en op 
pop podia. Daarnaast is hij parttime assistent-professor aan Universiteit van Leiden en hoofd 



van het Spatial Interaction Lab van het Koninklijk Conservatorium te Amsterdam. Edwin van 
der Heide wordt vooral uitgenodigd omdat zijn experimentele toepassing van geluid een 
bijzondere interactieve component heeft. Het gaat hem niet om het geluid als zodanig, maar 
om communicatie door middel van geluid.    

 

Saskia Janssen 

 
 

 
‘Blessing Emptiness’ 

 
 
Het werk van Saskia Janssen (‘s-Hertogenbosch, 1968, woont en werkt in Amsterdam)  
wordt meestal gerangschikt onder de noemer sociale sculptuur. Maar anders dan Joseph 
Beuys, de bedenker van dit genre, gaat het haar niet om politieke actie. Janssen werkt in 
videoregistraties, foto’s en geluidswerken als cd’s en lp’s vaak samen met specifieke 
groepen mensen. Ze wil bijzondere situaties ‘zichtbaar’ maken, bijvoorbeeld het leven van 
ontheemde Oekraïense gastarbeiders en drugsverslaafden. Haar doel is om mensen te leren 
kennen en samen te werken, Het zijn indringende en poëtische groepsportretten, die 
duidelijk maken dat we in een snel veranderende wereld leven.  Door de sociale interactie en 
antropologische benadering van het begrip geluid (gesproken taal en muziek) past ze perfect 
binnen het tentoonstellingsconcept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Laura Maes  

 
 
 
 

 
 
 
Laura Maes (Oostende, 1978) is een Belgische geluidskunstenaar die in haar werk vooral 
naar een relatie tussen beeld en klank zoekt. Naast haar praktijk als kunstenaar is ze 
wetenschapper (ze schreef een proefschrift over geluidskunst), auteur en initiatiefnemer van 
een eigen experimenteel filmlabel. Haar meest bekende autonome geluidswerk is de 
installatie ‘Liglicht’, dat te vinden is in het Klankenbos te Neerpelt, België (in de buurt van 
Eindhoven). Het is een zitbank gevuld met luidsprekers, die op interactieve wijze de geluiden 
van een langsrazende auto weergeven. Deze geluiden mengen zich met het drukke verkeer 
van een belendende weg. Het levert een uitzonderlijke ervaring van de werkelijkheid op.  Ze  
is vooral  geïnteresseerd in een overwegend formele en experimentele toepassing van het 
medium geluid. Haar werk is een must have voor iedere tentoonstelling over geluidskunst in 
Europa.  
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal Maas ook gevraagd worden voor het 
randprogramma. 
 
 
Matt Mullican 

 
 

 
 
 
Het werk van Matt Mullican (Santa Monica, 1951, woont en werkt in Berlijn en New York) 
gaat over de betekenis en betekenisgeving van de wereld. Het gaat hem niet zozeer om het 
zien van de wereld, maar om het begrijpen van hetgeen we zien. Omdat de werkelijkheid die 



we ervaren in principe oneindig gevarieerd is, maakt hij bewust gebruik van een zeer breed 
scala van media om deze wereld te onderzoeken. Zo maakt Mullican o.a. gebruik van dans, 
muziek, geluid, theater, film, video, fotografie, keramiek, glas, textiel, schilderijen, posters en 
performances onder (zelf-)hypnose. Zijn – deels performatieve - werk  past in deze 
tentoonstelling omdat het vragen stelt over de onverbrekelijke relatie tussen leven en dood. 
Het bos met zijn V2-verhaal lijkt een natuurlijke plek voor dit werk te zijn.  
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal Mullican gevraagd worden voor het 
randprogramma om een lezing uit de serie ‘lectures’ te geven. 
 
 
Falke Pisano 

 
 
 

 
STILL FROM DISORDER OF COMPOSITION 

 
 
Het werk van Falke Pisano (Amsterdam, 1978) is een voortdurend onderzoek naar de 
verschillende aspecten van artistieke productie, betekenisgeving, betekenisverandering en 
de rol van de toeschouwer hierin. Haar multidisciplinaire praktijk omvat zowel objecten als 
tekeningen, performances, teksten, video en geluidswerken. Ze is internationaal bekend  
geworden met een aantal langetermijnprojecten waarin taal en (gesproken) geluid een 
belangrijke plaats innemen. In haar ‘lectures’ is taal niet alleen een communicatiemiddel om 
bepaalde kennis te delen, maar ook een vorm van beeldhouwen. Taal verandert langzaam in 
een tastbare driedimensionale wereld van objecten en onderlinge relaties, vaak onvermoede 
verbanden tussen vorm en inhoud. Het talige aspect van haar bijzondere opvattingen over 
de wereld en het hiermee samenhangende geluidswerk is de belangrijkste reden haar voor 
deze manifestatie uit te nodigen.       
 
 
Stijn Verhoeff 
 
 

 
 
 



Beeldend kunstenaar en schrijver Stijn Verhoeff (Amsterdam, 1981) maakt films, boeken, 
geluidswerken, performances en ruimtelijke installaties. Hij exposeerde o.a. in Foam (2007), 
W139 (2010) en New Shelter Plan Copenhagen (2014). Hij werkt regelmatig samen met 
andere kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Hij exposeerde in 2016 het werk ‘de toekomst 
ligt in zee’ in Galerie Van Gelder te Amsterdam. Het is een soort soundscape, een 
geluidswerk, waarin de toehoorder ruim een uur lang door een even duistere als 
onheilspellende,  imaginaire wereld reist. De keuze voor Stijn Verhoeff hangt samen met zijn 
interdisciplinaire praktijk en het uitgesproken verhalende karakter van zijn werk, dat in een 
donker landschap letterlijk een nieuwe horizon opent.  
 
 
Ramon van de Werken 

 
 

 
 
 
Ramon van de Werken (Badhoevedorp, 1948, woont en werkt in Dokkum) is een schilder, 
uitgever en multimediakunstenaar die zich in zijn werk  voortdurend  bezighoudt met 
modellen of andere virtuele voorstellingen van de wereld. Zijn meest bekende model is 
misschien wel het bos, dat door zijn natuurlijke groei en voorkomen voor hem het zinnebeeld 
van een ideale situatie is geworden. Het gaat hem niet om het bos zelf, maar om het bos als 
effectieve metafoor voor een herwonnen geloofwaardigheid of schoonheid van kunst. Een 
geluidswerk in een echt bos, het Rijsterbos, zou zijn veelzijdige oeuvre nog completer 
kunnen maken. 
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal van de Werken gevraagd worden voor het 
randprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Peter Zegveld 
 

 
Peter Zegveld (Den Haag, 1951) is inspirator, verhalenverteller, theatermaker en beeldend 
kunstenaar. Zijn voorstellingen zijn beeldend, zintuiglijk en filmisch. Zegveld maakt gebruik 
van de werking van licht, lucht, geluid en zwaartekracht. In zijn voorstellingen wordt vooral 
gecommuniceerd met beelden, klanken en andere vormen van geluid. Ook in zijn beeldende 
werk maakt Zegveld graag gebruik van geluid. Het wordt vaak letterlijk tot leven gebracht.  
Op deze wijze worden alledaagse situaties in ongewone gebeurtenissen veranderd. Door 
zijn enorme vrijheid en onconventionele houding is Zegveld in staat verschillende disciplines 
te verbinden en laat hij de toeschouwer in verwondering achter. Zijn verhalende werk 
vertegenwoordigt het talige aspect van veel geluidkunst. 
Naast deelname aan het hoofdprogramma zal Zegveld gevraagd worden voor het 
randprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Randprogramma 
 
Voor het randprogramma zijn (voorlopig) een tiental kunstenaars geselecteerd die een 
tijdelijke performance of kortdurend project uitvoeren gedurende de looptijd van de tentoon -
stelling. Het randprogramma is een belangrijk programmaonderdeel, omdat het  de 
mogelijkheid biedt om een actieve relatie aan te gaan met het publiek. Daarnaast geeft het 
de tentoonstelling levendigheid en dynamiek. In het p.r. plan wordt dieper ingegaan op de 
mogelijkheden van dit programmaonderdeel in relatie met het publieksbereik.  
Aan het randprogramma zullen vijf kunstenaars uit het vaste programma deelnemen. Deze 
kunstenaars wordt de mogelijkheid geboden om met een tijdelijk project de gelaagdheid van 
hun werk te vergroten. Dit tijdelijk project kan een autonome artistieke performance zijn maar 
bijvoorbeeld ook een workshop. De kunstenaars zijn vrij om een eigen invulling te geven aan 
het randprogramma maar hierin moet een reflectie naar voren komen  op hun werk in het 
Hoofdprogramma . Daarnaast speelt de betrokkenheid van het publiek en de uitwisseling van 
ideeën een belangrijke rol. De concrete invulling van het randprogramma kan plaatsvinden 
nadat hun bijdrage voor het hoofdprogramma is bepaald.. Het staat echter vast dat Matt 
Mullican bereid is om naar het Rijsterbos te komen om een voordracht uit zijn lezingenreeks 
“lectures’ te geven. 
Naast de vijf kunstenaars van het hoofdprogramma worden er (minimaal) vijf lokale 
kunstenaars uitgenodigd om met een bestaand of nieuw werk deel te nemen in het 
randprogramma. Deze kunstenaars hebben vaak  al een lokale bekendheid opgebouwd en 
ook een eigen publiek dat hun activiteiten volgt. De keuze voor deze kunstenaars is om de 
lokale publieksparticipatie te verhogen en hen de mogelijkheid te bieden hun werk te 
presenteren op een internationaal podium. Van deze vijf zijn er tot nu toe twee geselecteerd. 
De overige drie plekken willen we aanbieden als open podium voor lokale kunstenaars 
d.m.v. een uit te schrijven prijsvraag. 
 
Prijsvraag 
In de lokale media en nieuwsbrieven worden oproepen geplaatst waarin kunstenaars worden 
uitgenodigd ideeën in te zenden voor een geluidskunstwerk. In de oproep wordt vermeld dat 
publieksparticipatie een belangrijk onderdeel van het werk moet zijn. 
Drie van deze inzendingen zullen worden uitgenodigd worden hun voorstel toe te lichten en 
uit te voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunstenaars randprogramma (voorlopig) 
 
 
Hoite Pruiksma 
 
 

 

 
      Detail brulboeiorgel 

 
 
Pruiksma is geboren in Warns, Friesland. Hij is uitvinder en dirigent. Hoite is o.m. bekend als 
programmeur, initiator en dirigent van bijzondere muzikale gebeurtenissen en concerten. Zo 
was hij initiator van o.a. de openluchtopera “Orfeo” (Frysk Festival 2000 en Soestdijk 2011 
en 2012) onder regie van Jos Thie, “the Drunken Sailor” in de haven van Laaksum met koor 
en brassband, de dans/muziekvoorstelling “Rite fan Wetter” (2008) en Het Brulboeiorgel op 
het IJsselmeer bij Stavoren (2010). 
 
Aan de zuidzijde grenst het Rijsterbos aan het IJsselmeer. Het is een bijzondere plek om 
vanuit de beslotenheid van het bos plotseling bij de open ruimte van het meer te staan. In de 
zomer is het een geliefde plek voor zonliefhebbers en badgasten. We willen Pruiksma 
vragen om op deze plek een concert te geven met het Brulboeiorgel. 
 
 
Jan Ruerd Oosterhaven  
 
 
Jan Ruerd (Hindeloopen 1991) is in 2014 afgestudeerd aan het Prins Claus conservatorium 
in Groningen met het instrument contrabas. Hij ziet zichzelf als beeldend kunstenaar en 
interdisciplinair artiest. In zijn prille loopbaan als muzikant houd hij zich ook bezig met het 
vertalen van geluid in beeld. Een voorbeeld hiervan is het werk Bits and Bytes. Hij is 
interessant, omdat hij experimenteert met geluid en vorm. We verwachten van hem een 
verrassende bijdrage aan het randprogramma. Ook deelname aan het project waarbij hij 
kennis en ervaring kan uitwisselen met de meer ervaren deelnemers kan voor hem nieuwe 
mogelijkheden bieden om zijn werk verder te ontwikkelen. 
 
 
 



 
   Bits and Bytes 
    I made Bits and Bytes as an answer to Social Media. 

 
 
 
5. Locatie 
 
Het Rijsterbos is een 172 hectare groot natuurpark nabij het dorp Rijs in Gaasterland, het 
meest zuidwestelijke deel van Friesland. Het terrein is eigendom van de 
natuurbeschermingsorganisatie ‘It Fryske Gea’. Het Rijsterbos kent een rijke en lange 
geschiedenis, die nog steeds zichtbaar is in het park zelf. Zo werd het centrale deel, dat in 
de oudste bronnen de ‘Lustplaats’ wordt genoemd, ontworpen door de 17de-eeuwse 
tuinarchitect en beeldhouwer Daniël Marot. Het is een barokke tuinaanleg, die gekenmerkt 
wordt door symmetrie en lange zichtassen. Het centrale deel van het park bestaat uit drie 
parallelle beukenlanen (de Grutte Murnser Leane, de Van Swinderen Leane en de Enkhúzer 
Leane) die verbonden worden door gespiegelde rechte verbindingspaden. 
Marot, die ook de tuinen achter paleis Het Loo en paleis Oranjewoud heeft ontworpen, 
werkte in Rijs in opdracht van Hiob de Wildt en zijn zoon Daniel de Wildt, Amsterdamse 
patriciërs en investeerders, die in het derde kwart van de 17de eeuw een fors vermogen in 
Gaasterlands onroerend goed staken. In 1776 koopt Hiob de Wildt een boerderij inclusief 
1600 hectare hooiland, bouwland, bos, heide en andere woeste gronden tussen Mirns en 
Rijs. Het zijn voormalige bezittingen van het St. Odulphusklooster in Hemelum die in 1580 
door de Staten van Friesland onteigend zijn en die tussen 1624 en 1644 doorverkocht 
worden aan Georgh Frederik vrijheer Thoe Schwartzenberg en Hohenlansbergh, een officier 
uit het Friese leger. Evenals de monniken voor hem en de familie De Wildt na hem is deze 
17de eeuwse grootgrondbezitter verantwoordelijk geweest voor de ontginning van grote delen 
van Gaasterland.  
Bij de landerijen die Hiob de Wildt van Thoe Schwartzenberg koopt , hoort ook de voormalige 
ambtswoning van de uithof van het St. Odulphusklooster in Rijs. Aangenomen wordt dat 
deze uithof de uitvalsbasis wordt van Hiob de Wildt in Gaasterland. Tussen 1676 en 1746 



wordt de relatief bescheiden ambtswoning verbouwd tot een heus jachtslot en wordt achter 
het jachtslot het eerder genoemde park of ‘Lustplaats’ aangelegd. 
In 1747 hertrouwt de weduwe van Davidt de Wildt met Ulbe Aylva Rengers en begint de 
periode Rengers (1747–1834). Door zijn huwelijk wordt deze Rengers niet alleen 
grootgrondbezitter, maar ook lid van gedeputeerde Staten van Friesland en Grietman 
(burgemeester) van Gaasterland. Hij laat het jachtslot ingrijpend verbouwen en noemt het 
‘Huize Rijs’. In 1834 trouwt Constantia – de laatste telg van het geslacht Rengers – met 
Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen waardoor meer dan 65 procent van alle 
grond in Gaasterland  in het bezit van één familie komt. Ook deze grootgrondbezitter wordt 
grietman en (na 1851) burgemeester van een gemeente die hij grotendeels zelf bezit. Het 
bijna feodale tijdperk Van Swinderen duurt tot 1897, als de NV Exploitatie Maatschappij 
Gaasterland vrijwel alle bezittingen van de familie Van Swinderen overneemt. De neergang 
van de Van Swinderens betekent ook het einde van ‘Huize Rijs’. In 1936 wordt geprobeerd 
het landhuis te verkopen, maar omdat niemand genoeg biedt,  wordt het gesloopt. 
De ontstaansgeschiedenis van het Rijsterbos is dus nauw verweven met het Friese 
grootgrondbezit vanaf de late middeleeuwen. Het is geen oerbos maar een 
cultuurlandschap, waarin iedere boom geplant is of op z’n minst geduld wordt door de mens. 
Deels ontgonnen door monniken, aangelegd en geëxploiteerd door vermogende patriciërs en 
landadel was het door de eeuwen heen zowel een ontspanningsoord als een productiebos. 
Het waren de Van Swinderens die er in de 19de eeuw talrijke eiken planten, bomen die na 10 
jaar ten behoeve van de mijnbouw in Limburg geoogst werden. Daarnaast was het 172 
hectare grote bos ook een gewild jachtgebied. Niet alleen voor de eigenaren, maar ook en 
vooral voor de lokale bevolking, die er – tegen betaling – tot ongeveer 1920 op grot schaal 
jacht maakte op vogels als lijsters en houtsnippen. De jacht werd in de 20se eeuw verboden, 
maar de exploitatie van het bos ging door. Zelfs It Fryske Gea, dat in 1942 eigenaar werd 
van het Rijsterbos, beschouwde het park aanvankelijk als productiebos. In en na de Tweede 
Wereldoorlog werden vooral exotische naaldbomen als de douglasspar en de larix 
aangeplant. 
De laatste roerige tijd, die het bos ernstig beschadigd heeft is de Tweede Wereldoorlog, 
wanneer er tussen september en eind oktober 1944 pal naast het bos 76 V2 raketten 
gelanceerd worden. Ze staan gericht op Londen, maar een aantal ontploft ter plekke of valt in 
het bos dat in deze tijd een streng verboden gebied is.  Een raket verwoest een flink deel van 
het bos  inclusief het vredestempeltje aan de Murnser Leane,  dat door de familie Rengers in 
1814 is gebouwd als herinnering aan de wederopstanding van Nederland na de bezetting 
door Napoleon. Het tempeltje wordt in 1976 op een andere plaats aan dezelfde lommerrijke 
beukenlaan herbouwd.  
 
Nu is het Rijsterbos weer de ‘Lustplaats’, die het eens was, een recreatiegebied voor 
iedereen, een plek waar de natuur, flora en fauna alle ruimte krijgt. 
Het Rijsterbos kan gezien worden als cultureel erfgoed. Aan de kunstenaars wordt 
nadrukkelijk gevraagd in te gaan op kwaliteiten van het bos en zijn geschiedenis.  
Door de koppeling van beeldende kunst en cultureel erfgoed ontstaat een nieuwe context die 
relatie met het publiek kan prikkelen en versterken.   
 
Bij de hoofdingang van het Rijsterbos staat de werkplaats van ‘It Fryske Gea’. It Fryske Gea 
heeft deze werkplaats  beschikbaar gesteld als locatie om de bezoekers te ontvangen. Wij 
hechten veel waarde aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen eten, 
ideeën uitwisselen etc. De mix van kunstenaars, publiek, vrijwilligers  en de lokale bevolking 
kan enthousiasmerend en verbindend werken. Het boshuis kan zo een ontmoetingsplaats 
worden voor iedereen die deel uitmaakt van de ‘Mienskip’. 
 
In het bos bevindt zich ook een openluchttheater. Dit is een particulier initiatief. Er wordt 
gestreefd naar samenwerking met dit openluchttheater. Het theater leent zich onder meer 
voor onderdelen uit het randprogramma. Mogelijk ontwikkelt het theater zelf ook initiatieven 



die aansluiten bij de thematiek van Lûd. Het theater kan een belangrijke lokale partner 
worden in het totale programma.  
 
 
 

 
plattegrond Rijsterbos (donkergroen) 
 
 
 
6. Organisatie, cultureel ondersnemerschap, duurzaamheid, werkgroep, 

 samenwerkingsverbanden en tijdpad 

 
6.1 Organisatie 
 
De expositie in het Rijsterbos is een initiatief van de Kunstkring Gaasterland. De 
eindverantwoording ligt bij deze organisatie. Zij zet de grote lijnen uit en heeft de contacten 
met de verschillende instellingen. Een en ander wordt door het bestuur gecoördineerd.  
De Kunstkring Gaasterland bestaat uit een groep actieve en ervaren personen. Het bestuur 
bestaat uit vijf personen en zij worden bij de verschillende activiteiten ondersteund door 
vrijwilligers. Vele exposities en andere evenementen zijn al door de Kunstkring 
georganiseerd. In 2017 wordt voor de 8e keer de Kunstmarkt Balk georganiseerd. Deze 
markt is inmiddels uitgegroeid tot de grootste in zijn soort in Noord-Nederland en trekt vele 
duizenden bezoekers. De Kunstkring heeft al vele andere culturele activiteiten 
georganiseerd. In 2014 bijvoorbeeld een groot Herman Gorterfestival met poëzie en een 
expositie beeldende kunst. Deze expositie is in 2015 in het kader van de Week van de 
Poëzie ook vertoond in Bergen (NH).  Daarnaast een grote fotoroute door Gaasterland, een 
beeldentuin, een plein air in het Elfsteden-stadje Sloten, cursussen en het gehele jaar door 
worden er exposities in de bibliotheek te Balk georganiseerd.  



Jaarlijks is er een buitenexpositie in het centrum van Balk: ‘Kunst aan het Water’. In 
samenwerking met de provincie Fryslân wordt in het najaar 2017 de allereerste benoeming 
van ‘De Dichter fan Fryslân’ georganiseerd. 
 
6.2 Cultureel ondernemerschap. 
 
De Kunstkring Gaasterland tilt met Lûd haar ambities naar een hoger plan, zowel artistiek als 
organisatorisch. Ook het aangaan van samenwerkingsverbanden met de diverse 
professionele partners dragen bij aan het cultureel ondernemerschap van de Stichting. Het 
motto van CH 2018 is ‘mienskip’, Fries voor gemeenschap. CH 2018 wil hiermee het begrip 
cultuur nadrukkelijk koppelen aan de maatschappelijke en sociale context in Friesland. Ook 
CH 2018 wil hiermee het cultureel ondernemerschap in Friesland stimuleren en tot doel 
verheffen, een oproep waaraan de kunstkring Gaasterland graag gehoor aan geeft. 
 
6.3 Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is een begrip dat meer en meer aan betekenis en belang wint in onze 
samenleving. Duurzaamheid betreft niet alleen verantwoordelijkheid voor onze omgeving 
maar ook economische gezondheid, sociale gelijkheid en culturele vitaliteit.  Het gaat hierbij 
niet alleen om de afzondelijke begrippen maar ook om de relatie tussen omgeving, 
economie, sociale gelijkheid en culturele vitaliteit*. Het is een dynamische wisselwerking die 
voortdurend in ontwikkeling is en waarbij experts en leken  samen draagvlak moeten vinden 
voor hun keuzes. Betrokkenheid en participatie van burgers zijn essentieel voor een 
succesvolle duurzame samenleving. Als samenleving moeten we keuzes maken om het 
avontuur aan te gaan en soms traditionele grenzen te overschrijden. 
Het thema Mienskip van CH2018  biedt in potentie veel mogelijkheden om bij te dragen aan 
een duurzame samenleving. De bewoners van Fryslân worden uitgedaagd te participeren en 
plannen in te dienen om de culturele vitaliteit te stimuleren. Ook Lûd zal bijdragen aan de 
gemeenschapszin in de regio doordat het een lokaal initiatief is en omdat het verbindingen 
aangaat met de lokale bevolking en de wereld van de (inter)nationale beeldende kunsten. 
We vragen de uitgenodigde kunstenaars om zich te verdiepen in de geschiedenis en de 
verhalen van het Rijsterbos en deze te vertalen in hun kunstwerken. Omdat het bos deel 
uitmaakt van de geschiedenis van de lokale bewoners, ontstaan verbindingen tussen de 
oude en huidige cultuur van de regio en de kunstwerken. In het randprogramma vragen we 
de kunstenaars om voorstellen te maken en uit te werken die zich te richten op participatie 
en verdieping. Om van Lûd een succes te maken zullen we steun moeten krijgen van de 
lokale bevolking niet alleen qua draagvlak en practische ondersteuning maar vooral ook om 
de culturele vitaliteit van de regio te stimuleren en daarmee bij te dragen aan een meer 
duurzame samenleving. 
 
* http://cjms.fims.uwo.ca/issues/special/JeannotteDuxbury.pdf 
 
 
 
 
6.4  werkgroep 
 
Voor de expositie in het Rijsterbos heeft de Kunstkring het initiatief genomen. Na overleg met 
de organisatie van CH 2018 is er samenwerking gezocht met stichting Keunstwurk Fryslân te 
Leeuwarden. Het resultaat hiervan is dat er een werkgroep is samengesteld waarbij 
artistieke steun van buiten is gezocht.  
 
Het resultaat van deze samenwerking heeft geresulteerd in het bijgaande projectplan. Waren 
de initiatieven van de stichting tot nu toe vooral van een lokaal en provinciaal belang, Met 
Lûd zijn de ambities en uitdagingen behoorlijk opgeschaald. De Stichting heeft het 

http://cjms.fims.uwo.ca/issues/special/JeannotteDuxbury.pdf


vertrouwen om haar ambities waar te kunnen maken omdat zij wordt ondersteund door 
professionals uit de werkgroep en  de samenwerkingspartners. 
 
De (voorlopige) werkgroep ziet er als volgt uit: 
 
Margaretha Cats, Keunstwurk Fryslân.  
Vanuit haar functie als adviseur Beeldende Kunst heeft zij als taak het leggen van 
verbindingen tussen diverse partijen in relatie tot de beeldende kunst. 
Als ambassadeur van Lûd zal ze diverse partijen enthousiasmeren om bij te dragen aan het 
project . Verder adviseert ze de Kunstkring op organisatorisch en uitvoerend vlak. 
 
Rudy Hodel, Groningen. Kunsthistoricus, publicist  en freelance curator. O.a. Fries Museum 
Als curator heeft Hodel (samen met Hamersma) de eindverantwoordelijkheid voor de 
artistieke en inhoudelijke keuzes. Ook is hij verantwoordelijk voor het verwoorden van de 
artistieke inhoud in de p.r. en media. 
  
Gerlof Hamersma, Leeuwarden. Beeldend kunstenaar,  projectcoördinatie diverse 
tentoonstellingen. o.m. oprichter stichting VHDG (2000-2012). Projectcoördinatie provincies 
Drenthe en Groningen. Popping up in Ooststellingwerf i.s.m. SKOR. Diverse 
adviescommissie w.o. BKVB 
Hamersma is projectleider van Lûd en bewaakt als zodanig de voortgang en stuurt de 
diverse medewerkers aan.  
 
Pr medewerker (vacature) 
 
Junior projectleider (vacature) 
 
 
Ben Bolk, Kunstkring Gaasterland  
Voorzitter projectgroep. Contactpersoon regionale organisaties, sponsoren en bedrijven. 
 
Anne Herrema, Kunstkring Gaasterland 
Fondsenwerving, penningmeester. 
 



 
6.5 Samenwerkingsverbanden 
 
 
We verwachten na de zomer van 2017 zicht te hebben op de financiële haalbaarheid van het 
project.  Ondanks dit prille moment zijn er al een aantal belangrijke samenwerkingspartners 
te noemen, gaandeweg zullen zich ongetwijfeld nog vele aansluiten. 
 
CH 2018, ongetwijfeld voor ons de belangrijkste strategische partner, die zowel praktische 
als inhoudelijke ondersteuning biedt 
Keunstwurk, biedt actieve ondersteuning in de persoon van Margaretha Cats die zich vooral 
inzet voor lokale verbinding en samenwerkingspartners. 
CH 2018 educatief programma, initieert een provinciaal educatieprogramma waar ons 
project in wordt opgenomen. 
It Fryske Gea, eigenaar en beheerder van het Rijsterbos. Heeft toestemming gegeven om 
het bos te gebruiken voor ons project en stelt de werkschuur aan het begin van het bos 
beschikbaar als informatiepunt. Tevens levert It Fryske Gea menskracht tijdens de opbouw 
van de tentoonstelling. 
Academie Minerva en ArtEZ de twee hogescholen voor de beeldende kunst in Noord-
Nederland en KCM de kunst cultuur en media opleiding van de RUG in Groningen.  
Bij deze drie opleidingen zullen we een presentatie houden om studenten te 
enthousiasmeren om als vrijwilliger hand- en spandiensten te verrichten. 
Museum Belvédère, biedt actieve ondersteuning en advies voor p.r. 
 
 
 
 
6.6 Tijdpad 
 
Het project zal plaatsvinden van half augustus tot half oktober 2018 
 
Op dit moment zijn we bezig met de fondsenwerving en is er nog geen uitgebreid tijdschema 
voorhanden. Hieronder geven we een globaal tijdpad weer, waarin de meest cruciale 
momenten worden toegelicht. 
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Nu- ------------ juli 2017   Fondsenwerving 
  juli 2017  Go or no Go moment, in relatie tot de fondsenwerving 
  augustus 2017 Presentatie Lûd 
Vanaf --------- augustus 2017 Opstarten website en social media platforms  
     Uitnodigen kunstenaars op locatie 
Vanaf --------- januari 2018  Definitieve voorstellen programma doornemen met  
     partners en toetsen op haalbaarheid 
     Actief informeren van publiek voortgang project 
     Werven vrijwilligers voor diverse taken, surveillance etc. 
Vanaf ---------  mei 2018  Publiciteit Lûd opvoeren en actief informeren pers t.b.v.  

  free publicity 
Vanaf --------- juli   Inrichten tentoonstelling i.s.m. It Fryske Gea  
     Uitnodigen pers en sponsoren 
  15 augustus  Opening Koningin Maxima  
Vanaf --------- 15 augustus  Wekelijks presentatie onderdeel randprogramma 
  15 oktober  Sluiting     
 
 
 


