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Het is al weer enige maanden terug dat wij iets hebben laten horen van de werkgroep OMF / Culturele
Hoofdstad 2018. Niet dat wij niets te melden hebben, het tegengestelde is waar, nee puur omdat de tijd
vliegt en wij ons de afgelopen tijd hebben bezig gehouden met de verdere ontwikkeling en opzet van
onze Projectgroep. Stap voor stap komen wij in de richting van het door ons gestelde doel;
alle Friese Muziekverenigingen en – Federaties volop laten meedraaien in de culturele plannen van CH 2018.
De afgelopen tijd zijn wij als Projectgroep aanwezig geweest bij verschillende regionale bijeenkomsten. Zo
was er een presentatie bij de gemeente Het Bildt, meerdere bijeenkomsten bij de gemeente Franekeradeel,
een bezoek aan de Fryske Marren, een bijeenkomst in Tytsjerksteradiel en bijeenkomsten met de werkgroep Leeuwarden. Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de Stichting City Proms. Want ook zij
werken aan CH 2018 en betrekken daarbij deels dezelfde doelgroep als OMF. Om daarbij elkaar niet voor de
voeten te lopen is een goed overleg daarbij van groot belang.
Tijdens al de bijeenkomsten in de provincie is ons duidelijk geworden dat vele verenigingen graag iets willen ondernemen in 2018 maar dat zij zelf onvoldoende of geen idee hebben hoe dit opgepakt kan worden.
Iedereen die wij hebben gesproken spreken daarbij ook hun waardering uit over het feit dat OMF projectgroep CH 2018 hen daarbij kan helpen. En juist daar ligt onze kracht; met elkaar een goed cultureel jaar
2018 zetten, zodanig dat men niet meer om de Friese Muziekverenigingen heen kan.
Tijdens onze gesprekken met City Proms en Keunstwurk is duidelijk geworden dat meerdere Friese Organisaties met hetzelfde dilemma zitten. Hoe zet je zo’n groot project op en hoe kun je samenwerken. Daarbij
blijkt ook dat het woord samenwerken in onze activiteiten best nog wel eens een vreemd woord is. Vele
verenigingen zien samenwerking als een aanval op hun eigen identiteit. En juist dat is niet de bedoeling.
Samenwerken is om gezamenlijk te komen tot iets moois. Hierbij wordt de identiteit van de eigen vereniging niet aangetast.
Wij als Projectgroep van de OMF zien samenwerking met andere onderdelen uit de Friese Muziekwereld
juist als een kans. Een kans om te laten zien dat wij heel veel in huis hebben. Dat wij, tezamen met andere
vormen van cultuur, in staat zijn om te laten zien dat wij in een echte MIENSKIP leven.

Maar om het zover te laten komen zijn soms vele overleggen nodig om dit te kunnen laten zien. Maar dat
die samenwerking er gaat komen is helder en klaar. Samenwerken betekent ook “samen staan wij sterk!”
Gebleken is dat de situatie rond CH 2018 op financieel gebied veel creativiteit van iedereen vraagt. Ook
om die reden is het goed om met alle betrokken partijen te beoordelen welke wijze van samenwerking wij
kunnen realiseren om de financiële doelstelling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan podia die nodig zijn
om onze kunsten te kunnen tonen. Waarom bouwt de ene partij een podium op en breekt deze vervolgens
weer af als de week daarna een andere partij op dezelfde plek weer een podium gaat neerzetten?
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Dat zijn dubbele kosten, kosten die wij ook op een andere manier kunnen besteden. De vraag is natuurlijk of
wij ons daar allemaal mee bezig moeten houden en of dit niet een activiteit voor de organisatie CH 2018 is.
Het antwoord daarop is ‘nee’. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële en logistieke onderdelen van
CH 2018. Het is dan dus ook een logische zaak dat wij ons ook met die logistiek bezig houden. Dat wij dat nu
al doen, het is immers nog maar 2016, is het gevolg van het feit dat vele organisaties al met de ontwikkelingen bezig zijn. En, om niet achter het net te vissen, is het echt gewenst om met logistieke partijen concept
afspraken te maken. En in ieder geval laten weten dat wij een belangrijke speler zijn tijdens het culturele
jaar!
Op het moment dat ik dit schrijf zijn wij als projectgroep volop in gesprek met de productie Never Ending
Orchestra! Duidelijk is dat de activiteiten van de OMF leden het beste passen in deze productie.
Er is echter nog zoveel onduidelijk dat ik hier nu nog geen concrete zaken over kan benoemen. Ik verwacht
na de vakantie periode, zo eind september / begin oktober meer openheid van zaken te kunnen geven over
de invulling van het project en de specifieke rol van de OMF.
Natuurlijk zijn wij ook in beeld bij andere producties. Dit zijn dan vaak specifieke project ideeën die
bepaalde streek van Fryslân passen en worden uitgevoerd. Juist door die verschillende producties is het
voor ons van belang om een goede planning te maken van de diverse uitvoeringen in 2018. Wij willen zo
veel mogelijk voorkomen dat ‘onze’ uitvoeringen elkaar overlappen. Immers, iedereen verdient de
aandacht!
Dat 2018 voor ons een belangrijk jaar wordt, dat is al vaak gezegd. Dat 2018 met rasse schreden dichter bij
komt is ook bekend. Om die reden zullen wij vanaf het vierde kwartaal van 2016 ons ook nadrukkelijk gaan
bemoeien met de invulling van de verschillende projecten. De tijd van brainstormen is zo langzamerhand
voorbij, wij moeten nu concreet worden!
De komende maanden worden daarin van cruciaal belang. De creativiteit van alle deelnemers is gewenst en
noodzakelijk. Dat die creativiteit in onze organisatie volop aanwezig is staat buiten kijf. Nu nog de realisatie
en de onderlinge samenwerking verder vorm geven en wij kunnen straks met opgeheven hoofd het CH
2018 jaar tegemoet treden.
Namens de OMF Projectgroep CH2018 wens ik u allen een hele fijne vakantie!
Sieger van Wijk
Voorzitter OMF Projectgroep CH2018
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FEDERATIE		 Tytsjerksteradiel

De Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel (FMDT) heeft een vergadering uitgeroepen om te horen hoe CH2018 binnen de muziekverenigingen leeft en wat voor ideeën er bij de
muziekverenigingen zijn.
Aangezien ook de OMF een bijeenkomst uit heeft gezet waarbij de meeste bezoekers leden van de FMDT
zijn, heeft de FMDT de OMF uitgenodigd om bij hun bijeenkomst CH2018 te promoten. Sieger van Wijk en
Aafke Poelstra hebben deze mogelijkheid aangegrepen en de beoogde opzet van het geheel verwoord.

Dit is positief bij de leden van de FMDT ontvangen en er is een vervolg afspraak gemaakt voor 2 juli a.s. om
met de creatieve denkers van de muziekverenigingen één en ander in Tytsjerksteradiel op te zetten.
Regio’s die nog niet bezig iets te organiseren: Grijp jullie kans en laat dit niet aan jullie voorbij gaan.
Denk niet alleen groot, maar denk mienskippelijk/verbindend!

FEDERATIE		 De Fryske Marren

De gemeente de Fryske Marren is één van de gemeentes die nog geen muziekfederatie hebben. Wel lagen
er vanuit het verleden soms nog wat samenwerkingsverbanden, maar een échte samenwerking was er niet.
Reden om alle korpsen eens uit te nodigen voor een brainstorm over de toekomst én natuurlijk over een
project voor CH2018.
De eerste bijeenkomst was een enthousiaste bijeenkomst. De meeste verenigingen en de muziekschool
waren aanwezig. Een iedereen wil graag samenwerken en zien de meerwaarde ook wel in samenwerken.
Gesproken is over gezamenlijke projecten, educatie, bekostiging, uitleen van instrumenten en muziek,
jeugddagen, solistenconcoursen, gezamenlijke optredens en natuurlijk een gezamenlijk beleid richting de
lokale overheid.

Er kwamen al veel ideeën boven tafel. Genoeg om JA te zeggen tegen een federatie. Waarschijnlijk gaan we
de federatie “muziekplein” noemen, een mooie naam die past bij de net andere opgerichte organisaties in
de gemeente (Cultuurplein en Korenplein), dus nog meer samenwerkingsmogelijkheden.

Uiteraard hebben we het ook gehad over een mooi startproject. Een project die tevens goed past bij
CH2018. Wij hadden gehoord van het project Birds and Brass in Opsterland. Wat zou het mooi zijn om ook
zo’n project te hebben in de Fryske Marren, maar dan natuurlijk op een buitenlocatie en hoe kan het anders
op een meer. Birds and Watermusic? Lakebrass? Marrenwyn? Hurde wyn op’e mar! Lekker om zo te brainstormen.
Inmiddels gaat er basissubsidieaanvraag richting de gemeente en we hebben Sytze Pruiksma uitgenodigd.
De plannen moeten concreter worden, van een brainstorm, naar een braintop! Op 25 juni is de tweede
vergadering. De Federatie is zo goed als een feit....en een feit is ook dat we er samen zin in hebben. Tijdens
CH2018 is er dus wat te beleven in de Fryske Marren....beleeft u mee?
Johan Meesters
Voorzitter OMF
Voorzitter Jouster Fanfare
en initiator Federatie Fryske Marren.
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FEDERATIE		 Sud West Fryslân
Het is Cultuur Kwartier Sneek gelukt om het gastheerschap van het European Youth Music Festival (EYMF)
binnen te halen. Met ongeveer 1.000 optredens in drie dagen behoort het tweejaarlijkse festival tot de
grootste muzikale evenementen van Europa. Het festival vindt rond Hemelvaartsdag 2018 plaats.
Het EYMF wordt onder de vlag van Culturele Hoofdstad 2018 georganiseerd. Tijdens het festival worden
zo’n 30.000 bezoekers verwacht die verdeeld over veertig podia luisteren naar de concerten van talentvolle
musici, afkomstig uit meer dan twintig Europese landen. Er doen 5.000 tot 8.000 muzikaal geschoolde leerlingen en studenten mee.
In de dagen voor en na het evenement worden ook tal van congressen georganiseerd, zodat het EYMF in
totaal vijf dagen duurt. De opening is aan stadsgracht De Kolk, pal voor de iconische Waterpoort.
De concerten zijn binnen en buiten, onder meer op vijftien verschillende aanlegplaatsen voor boten. Het
inhoudelijke programma is nog niet bekend.
Het EYMF werd al in steden als Budapest, Linz en Trondheim gehouden. In 2016 maakt het evenement deel
uit van het programma van San Sebastian, European Capital of Culture 2016. Femuza wordt door de organisatie bij dit evenement betrokken. Op 21 september worden de leden van Femuza bijgepraat door Lieuwe
Toren, directeur van Cultuur Kwartier Sneek.
Verder organiseert Femuza in de aanloop naar 2018 een achttal bijeenkomsten, die mogelijk worden gemaakt door de gemeente Súdwest-Fryslân. In april en mei 2016 vonden de eerste twee bijeenkomsten al
plaats. Het thema hiervan was “Fondsen, subsidies en crowdfunding”. In het najaar van 2016 vinden nog
twee bijeenkomsten plaats en in 2017 vier.
Hans Buren
Femuza
Frisiaplein 7
8651 ES IJlst
(0515) 46 96 99
(0614) 61 01 96
www.femuza.nl

FEDERATIE		 Leeuwarden
Op zaterdag 26 maart 2016 is een bijzondere samenwerking begonnen tussen de muziekverenigingen die
straks vallen binnen de grenzen van de nieuwe gemeente Leeuwarden. 2018 is voor ons in twee opzichten
een bijzonder jaar: natuurlijk CH2018 waarin we kansen zien om samen mooie dingen te doen. En ook de
herindeling van de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (noordelijke dorpen) met Leeuwarden.
Als verenigingen hebben we besloten om deze ‘gebeurtenissen’ met beide handen aan te grijpen en te benutten.
Wij willen in 2018 van ons laten horen! Om iedereen en in het bijzonder de gemeente Leeuwarden te laten
weten dat muziek er toe doet, dat het een cruciaal onderdeel vormt van onze Mienskip en dat dat best wat
waard mag zijn.
We zijn twee ideeën aan het uitwerken die passen bij het doel om van ons te laten horen.
<zie vervolg bladzijde 5
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FEDERATIE		Vervolg Leeuwarden
Festival van de Mienskip (werktitel)
Op één dag willen we het publiek een unieke muzikale beleving bieden en tegelijkertijd kennis laten maken
met alle hoeken van de nieuwe gemeente Leeuwarden. We geven concerten op bijzondere locaties: yn de
greide bij Weidum, op het water in Grou, op een oude Friese state in Jelsum of Koarnjum, in de Groene Ster,
aan de zeedijk boven Hijum/Feinsum en boven in de Avéro-toren. Vervoer per bus wordt geregeld, inclusief
een reisleider met een mooi verhaal.
Donderdagavondconcerten
In tegenstelling tot het ‘kort-maar-krachtig’ principe van het eerste idee, moet bij het idee van de donderdagavondconcerten juist de herhaling effect opleveren. Het plan is om in de zomeravonden iedere
donderdagavond een concert op de Nieuwstad in Leeuwarden te geven. Op die manier kunnen alle
verenigingen zich presenteren aan het winkelend publiek in de stad. Met de uitvoering van dit plan willen
we ook niet wachten tot 2018. Als het aan ons klinkt er al in 2017 wekelijks muziek in de stad!
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