					Van de Voorzitter

NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 - Nummer 1
februari 2016

Hier is de eerste Nieuwbrief van de OMF Projectgroep KH2018. In deze Nieuwsbrief proberen wij u op de
hoogte te houden van de voortgang na het overdonderende akkoord op onze plannen tijdens de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OMF op 6 februari jl.. Er is een hoop werk te verzetten, maar met
zijn allen zullen we erin slagen om onze hobby absolute glans te geven in het jaar 2018 en als het aan ons
ligt lang daarvoor en zeker daarna. Deze nieuwsbrief zal zeker 1x per 2 maanden verschijnen.

In deze Nieuwsbrief is plaats voor informatie van alle deelnemers. Deel het met elkaar via dit centrale punt
en deel vooral jullie opgedane kennis. Dit maakt ons allemaal alleen maar sterker.
Beginnen jullie al met een project? Maak dan zeker gebruik van de nieuwe toolkit van Keunstwurk via de site

www.stipe.frl.

Zoals we aangegeven hebben in de ALV gaan wij als werkgroep niet bedenken wat er in de verschillende
regio’s zal worden uitgevoerd, deze uitdaging ligt alleen bij de federaties en de onderliggende verenigingen
en hierbij dan ook zeker de oproep om jullie te gaan verenigen... werk samen en voor zover je nog niet bij
een federatie hoort? Sluit je aan!
In de nieuwe gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld is geen federatie, maar op 5 maart zijn daarover wel de
eerste gesprekken.. aangevoerd door Apollo Grou en Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden.
We hebben er veel zin in! Grote uitdagingen leiden tot grote daden! Blijf niet aan de kant staan met het
risico straks de boot te missen, maar denk en doe actief mee! Gebruik ons als vraagbaak of vraag assistentie
aan voor dingen die jullie lastig vinden of waar de kennis niet voor in huis is.
Domme vragen zijn er niet.. alleen gemiste kansen!
In deze eerste Nieuwsbrief een verslag van het eerste overleg van federaties van de nieuwe gemeente
Waadhoeke. Een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking in de praktijk zich al kan ontwikkelen.
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					Kulturele Haadstêd 2018 - 8 februari 2016

Waadhoeke

Gisteravond waren de muziekverenigingen van de nieuw te vormen federatie van de komende samengevoegde gemeente de Waadhoeke uitgenodigd om bij elkaar te komen in het verenigingsgebouw van
Stedelijk Muziekcorps Harmonie Franeker en Muziekvereniging Advendo.
Cor Koopmans en Marjan de Beer van Advendo hadden de koffie en de thee al klaar voor zo’n 20 afgevaardigden van 12 verenigingen. Wij kwamen bij elkaar om te bekijken of we met elkaar iets kunnen
organiseren voor Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018). Sieger van Wijk heeft het een en ander kunnen
vertellen over de bedoeling van het evenement.
Vanuit de OMF is er door Sieger van Wijk de OMF Projectgroep KH2018 opgericht die goede contacten
heeft gelegd met het bestuur van KH2018, samenwerking gezocht heeft met Keunstwurk, en andere
belangrijke contacten heeftgelegd.
Zij hebben een eerste basis gelegd van waaruit wij met zijn allen activiteiten kunnen ontplooien.
Het thema van KH2018 is ‘mienskip’, wat Fries is voor ‘gemeenschap’. Het is dan ook de bedoeling om de
verbinding met elkaar te zoeken en er een gemeenschapsevenement van te maken.
Wij als korpsen kunnen verbinding zoeken met elkaar, maar ook met koren, dansgroepen, toneelgezelschappen en alle mogelijke groepen of mensen die uiting geven aan cultuur. Een aantal punten die
aan de orde kwamen:
•

•
•
•
•

MIENSKIP is er niet alleen in 2018; nee, het is er ook na 2018. Door de samenwerking te zoeken en
aan te gaan met de diverse projecten van KH2018 is deze mogelijkheid binnen handbereik
gekomen. Tsjikke Mollema (van Rondaan) noemde in dit verband dan ook dat het haar een mooie
start voor de Waadhoeke-federatie opdat het een mooie toekomst tegemoet zal gaan met een
goede samenwerking tussen verenigingen.
KH2018 richt zich ook heel sterk op de jeugd. Voor de OMF-leden een prima mogelijkheid om
jeugd te enthousiasmeren zich aan te sluiten bij bijv. muziek-, dans- en zangverenigingen.
OMF biedt zich aan om de initiatieven te coördineren daarbij ondersteund door Keunstwurk dat
zich onderscheidt op facilitaire vlakken bij de ontwikkeling van KH2018.
De OMF helpt de Federaties en de verenigingen/stichtingen bij het realiseren van deze unieke
samenwerking.
Een opmaat tot KH2018 kunnen we zien in Birds & Brass, een project dat door wordt gegeven en
op 30 januari in première ging in Beetsterzwaag: dit was een geweldig en indrukwekkend con cert
welke de noodkreet van de grutto laat horen. Negen korpsen en een jeugdorkest speelden ieder
een muziekstuk en gezamenlijk speelden ze als slot een zeer aangrijpend klankstuk.
Daarnaast speelde Sietze Pruiksma een zeer indringende muziek op dulcimer en vogelfluitje.
Al met al een afwisselende avond, waar wij als publiek van hebben genoten.

De werkgroep heeft Friesland verdeeld in regio’s om het makkelijker te maken projecten te verdelen over de
regio’s. Bij een tweede opzet heeft de werkgroep een thema benoemd dat kan helpen bij het opzetten van
de activiteiten.

“De cultuur in Fryslan over de eeuwen heen waarbij wordt ingespeeld op de gemeentelijke
herindeling per 1 januari 2018, de verbindende factor in de breedste in van het woord.
Hierbij wordt rekening gehouden en aansluiting gezocht met de bestaande en goedgekeurde
projecten van KH2018.”
Deze cultuur en projecten kunnen worden vertaald en omgezet naar hedendaagse muziek!
(Simmer 2000 is hier zeker een mooi voorbeeld van).
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De regio’s zijn als volgt verdeeld:
•
Noord Oost
•
Noord West
•
Zuid Oost
•
Zuidwest
•
Midden Noord
•
Midden Zuid
•
Waddeneilanden

KH2018 maakt gebruik van een Bidbook. In het Bidbook zijn projecten genoemd;
•
Sommige projecten zijn al in volle gang
•
Andere projecten zijn nog niet gestart of hebben nog geen concrete invulling.
• kent
Het Bidbook
kent 5 hoofdprojectente
te bekijken
via devia
URL:de
http://www.2018.nl/nl/projecten
•
Het Bidbook
5 hoofdprojecten
bekijken
URL:  http://www.2018.nl/nl/projecten
Natuur en Cultuur

Stad en Land

Lab Lwd



Energy Now *



Feel the Night *



Do It Together



King of the Meadows



Farm of the World



Welcome to the Village *



Embassy for Water



Dada in Dr88888888



Club of Leeuwarden *



Spring Fever (bio‐diversiteit)



Potatoes go Wild



Dancing in the Streets



Silence of the Bees



Eleven Fountains *



Living Landscapes *



Sense of Place



Under the Tower



Behind the Frontdoor



To the End of the World



Sailing on the Grass



De Reis 2018 *



Romantic Painters of the North



Gaint Steps



Club 2018 *



The Sea! The Sea



No Carpet Filmfestival *

Royal Friesian

Gemeenschap en Diversiteit
 Migrating Ceramics



Explore the North *



Royal Chamber Music *



Alma Tadema



Escher



Adje Lambertz



Game land



Yiddish Waves *



Language Lab –Lan van Taal *



The Never Ending Orchestra



Sport for Europe *



Museum of Love *



Strangers on Stage *



European Youth Music Festival *



Lost in the Greenhouse *
(vooral gericht op Noord West
Fryslân)

Van de mensen die nu bijeen waren, was iedereen positief gestemd om er met elkaar een mooi KH2018 van
VanHet
de mensen
die nu bijeen
was iedereen
positief gestemdis;
omWij
er met
elkaar eener
mooi
KH2018
te maken.
Het is
te maken.
is duidelijk
datwaren,
er nog
veel onduidelijk
moeten
zelf
dusvan
iets
van maken!
En hoe dit er
duidelijk dat er nog veel onduidelijk is; Wij moeten er zelf dus iets van maken! En hoe dit er uit zal gaan zien moet nog
uit zal gaan zien moet nog uitkristalliseren. Met het enthousiasme dat er gisteravond was, zal dat zeker lukuitkristalliseren. Met het enthousiasme dat er gisteravond was, zal dat zeker lukken!
ken!
We hebben afgesproken om op zaterdag 5 maart om 13 uur bij elkaar te komen om met elkaar te brainstormen en te besluiten
hoe we dan verder zullen gaan. Willen jullie met je vereniging aanhaken bij dit grootse festijn, dan verwachten wij dat je met
hebben
afgesproken om op zaterdag 5 maart om 13 uur bij elkaar te komen om met elkaar
één afgevaardigde naar deze brainstormmiddag komt. Tot dan!

We
te brainstormen en te besluiten hoe we dan verder zullen gaan. Willen jullie met je vereniging aanhaken bij dit grootse
festijn, dan verwachten wij dat je met één afgevaardigde naar deze brainstormmiddag komt. Tot dan!
Volgende vergadering:

zaterdag 5 maart om 13.00 uur

Driesprong 5 maart om 13.00 uur
Volgende vergadering: in DeZaterdag
Salverderweg 21 in Franeker
				in De Driesprong
				Salverderweg 21 in Franeker
Contactadressen:

 Tsjikke Mollema
Contactadressen:
tsjikke@upcmail.nl
Tsjikke Mollema
			
Karen Westra
 Karen Westra
tsjikke@upcmail.nl			mathijsenkaren@gmail.com
mathijsenkaren@gmail.com
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					Oproep aan alle M-T-C verenigingen
Zoals de voorzitter in de opening van deze nieuwsbrief meldt is de OMF Projectgroep
KH2018 nu officieel van start gegaan.
Mijn naam is Anja Bouwman en ik zit namens de doelgroep MT-C in de Projectgroep.
Jitske Knol zal mij op de achtergrond ondersteunen voor de colorguard. Ook voor ons
geldt dat wij de activiteiten/projecten voor twirl en colorguard niet allemaal zelf gaan
bedenken. Ook wij laten dat over aan de betreffende federaties.
Wat wij wel gaan doen is kijken welke projecten er ontstaan en op wat voor wijze de
majorette-twirl en/of colorguard ingepast kan worden. (denk aan verrassende
cross-overs, samenwerkingen met orkesten, showbands of een geheel eigen project )
Kijk eerst eens of uw vereniging is aangesloten bij een (muziek) federatie. Indien u niet bent aangesloten,
kunt u de samenwerking gaan zoeken binnen de regio (Noord Oost, Noord West, Zuid Oost, Zuid West,
Midden Noord, Midden Zuid of Waddeneilanden). Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met de Projectgroep en dan zoeken we samen naar een oplossing.
Wij hebben er enorm veel zin in om onze mooie sport goed op de kaart te zetten, niet alleen in Friesland,
maar ook in de rest van Nederland. Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we de hulp van alle
twirl(st)ers en guards van Friesland voor nodig.
Voor vragen en/of informatie voor de twirl/colorguard kunt u contact opnemen met ons secretariaat op
omfch2018@gmail.com dan komen de vragen wel bij ons terecht.
Op naar een mooie Majorette – Twirl – Colorguard Mienskip!

			

Regio indeling KH2018

De afgelopen weken hebben wij vragen gehad bij welke regio een huidige gemeente nu eigenlijk is ingedeeld. Ons uitgangspunt is telkens geweest dat de verbinding kan worden gezocht in de nieuwe
gemeenten zoals die .per 1 januari 2018 zullen zijn gevormd. Vanuit dat uitgangspunt hebben wij nog eens
grondig gekeken naar de indeling en daarbij zijn wij tot de volgende verdeling gekomen. Daarbij vermeldt
de aantallen inwoners per regio. Dit overzicht vindt u op de volgende pagina.
Vanzelfsprekend is hierbij sprake van een advies. Indien er andere wensen zijn met betrekking tot de
indeling, laat het ons vooral weten. Uiteindelijk bepalen de regio’s zelf welke verdeling kan worden
gehanteerd.
Met deze verdeling vragen wij de verschillende federaties en/of verenigingen, zeker in het gebied of
gemeente waar geen federatie is, om contact te zoeken met een federatie in 1 van de genoemde regio’s.
Samen kan dan een prachtig muziekspektakel worden ontwikkeld waar nog lang over gesproken zal
worden. Tevens verbindt het alle korpsen en andere cultuur gerelateerde organisaties in die gebieden met
elkaar. Immers, naast KH2018 is het voor vele huidige gemeentes ook een hele mooie opstap naar
de nieuwe gemeentes in datzelfde jaar.
Voor de nieuwe gemeente Leeuwarden zal op 5 maart de eerste aanzet worden gegeven om tot samenwerking te komen. Voor de nieuwe gemeente Waadhoeke zijn de eerste stappen gezet, zie ook een artikel
hierover in deze nieuwsbrief, en zal op 5 maart de volgende stap worden gezet.
Indien er nog vragen en/of opmerkingen over zijn, schroom niet om contact op te nemen met de OMF
Projectgroep KH2018 . Het team is te bereiken via het mailadres OMFprojectgroepKH2018@gmail.com
4

			

Regio indeling KH2018

Noord Oost
Achtkarspelen
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadeel
Kollumerland/Nieuwkruisland
Tietjerksteradeel

Noord West
’t Bildt
Franekeradeel
Harlingen
Menadumeradeel
Het gedeelte van Littenseradiel
dat naar De Waadhoeke overgaat.

Totaal 124.427 inwoners

Totaal 65.879 inwoners

Midden Noord
Leeuwarderadeel
Leeuwarden
Het gedeelte van Littenseradiel dat naar Leeuwarden overgaat.
Totaal 123.457
Zuid West
De Fryske Marren
Sud West Fryslân
Totaal 135.392

Zuid Oost
Opsterland
Smallingerland
Oost Stellingwerf

Midden Zuid:
West Stellingwerf
Heerenveen

Waddeneilanden:
Ameland
Vlieland
Terschelling
Schiermonnikoog

Totaal 110.986 inwoners

Totaal 75.767 inwoners

Totaal 10.393 inwoners

OMF Projectgroep KH2018
Sieger van Wijk			Voorzitter				
Anja Bouwman			
Doelgroep OMF Twirl
Aafke Poelstra			
Doelgroep OMF SMP
Doelgroep OMF SMP
Hendrik Buwalda		
Bas Hut				
PR&Communicatie Stichting Pasveerkorpsen
					Leeuwarden
Piet van Houten 			
Stichting Proud!
Cor Vosseberg			Stichting Proud!
					Korpsmuziek.nl
Rients van Wier			
Doelgroep OMF HaFaBra
Johannes Terpstra		
Keunstwurk
Karen Westra			
De Harmonie Franeker
Secretariaat:
Aafke Poelstra, telefoon 0511-452994, e-mail: OMFprojectgroepKH2018@gmail.com
Colofon
Opmaak		
Tekst		
Foto’s		

Intermediately, Bas Hut
OMF Projectgroep KH2018 en Federaties
Internet

© 2016 OMF Projectgroep KH2018

