




Het Team
• Eelco Venema (regisseur)

• Jan-Willem van Kruyssen (producent)

• Jan Gaastra (productie/techniek)

• Kirsten Sterker (productie-assistent)

• Mariese Schuurman (fondsenwerving)

• Mattie Boekema (PR/communicatie)

• Tsjikke Mollema-Rondaan (coördinatie)







WATER EN 
MAALSTROOM

Waterfestival

Waterconnecting 2018

Waterlicht

Klimaatevent oer de grinzen

Sense of place

Waterbeleefroutes

Water experienceday

Water tech europe



WAT GAAN WE 
DOEN?

• MEER DAN 40 VERENIGINGEN

• BRUISEND MUZIEKFESTIJN

• KUNSTZINNIG

• WATER IN ALLE VORMEN - ! 

• VERHALEN VERTELLEN

• TIJDENS CITYPROMS





COMMUNICATIEKRACHT

Vanuit organisatie omf

Vanuit cityproms

Vanuit verenigingen

On-en offline campagne

Merk Fryslân campagne ‘leve het water’

Free-publicity



ON- EN OFFLINE CAMPAGNE

Ontwikkeling 
beeldconcept

Site social media omf, 
cityrpoms, merk fryslân

Sites social media 
kanalen 

muziekverenigingen

Betaalde online 
campagne

A-O rondwegborden

Teaser promovideo: 
werving & publiek

Posters / flyers > 
verspreiding via 

verenigingen

Programmaboekje/flyer: 
wie, wat, waar, wanneer?

Free-publicity 
Leeuwarder courant / 

friesch dagblad > 
proces volgen

Uit-agenda’s
etc. etc.



WAT 
KUNNEN 
WE SAMEN?

Like OMF & event waterconcert > deel!!! Met 
Boodschap erbij

Stuur input voor content waar wij over kunnen 
berichten naar publiek: foto’s repetities, ideeën, 
oproepen, etc. 

Inspiratie kanaal: slack



WATERVRAAGBAAK

inhoudelijk

In contact komen met partijen 

Inspiratie

Thema’s water en klimaat



CONTACT
• MATTIE BOEKEMA

• M.BOEKEMA@BUREAUMAALSTROOM.NL

• 0639326132

mailto:M.boekema@bureaumaalstroom.nl


• Iktoon: Vanaf maandag 1 juni 2020 is er op meer dan duizend locaties in meer dan 
200 gemeenten kunst te zien. In kunstencentra, ateliers en buurthuizen, maar ook 
thuis, op straat en in winkels.

• Leve het Water: Samen staan we sterker en water verbindt. Dit thema laat het DNA 
van Friesland zien aan de buitenwereld en stelt ons in staat om met 1 krachtige 
boodschap onze provincie in de spotlight te zetten.

• Make Music Day is een (gratis) viering van muziek over de hele wereld op 21 juni. 
Gelanceerd in 1982 in Frankrijk als het Fête de la Musique, wordt het nu op dezelfde 
dag georganiseerd in meer dan 1.000 steden in 120 landen. Met Making Music UK 
gaan we uitwisselen, meld je aan…

(Inter)nationaal



Water
• Wateroverlast
• Hittestress
• Droogte
• Grondwater
• Waterverbruik/-gebruik
• Afvalwater
• Watervervuiling
• Waterveiligheid

• Schaatsen
• Zwemmen
• Roeien
• Zeilen

• Water Battle
• Operatie Steenbreek
• Water Museum



• Water

• OMF, Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

• CityProms (thema ‘grenzen vervagen / inclusie’, klassieke 
muziek)

• Iktoon / Leve het Water / Make Music Day

• 1e Friese Biënnale (global goals)

• Grutsk / Waterconcert (start van een traditie)

• Gemeente Leeuwarden (Friese cultuur / cultureel erfgoed, 
economie/toerisme)

• Provincie Fryslân (provinciaal Waterprogramma; 
bewustwording / economie / toerisme)

• Prins Bernhard Cultuurfonds (naamsbekendheid, potentiële 
collectanten, betekenis voor onze maatschappij en 
leefomgeving)

• LOF (verbetering ondernemersklimaat)

• Randprogrammering

• Nieuwe compositie van Bill Laurance

Ingrediënten



Muziekverenigingen Fryske Marren zet 
met jeugdorkesten uit De Fryske 
Marren het project ‘Waterdragers’ op. 
Tijdens een jeugdstudiedag op 27 
december 2019 in Lemmer kregen de 
jongeren een workshop van 
klimaatdeskundige Pier Vellinga. Aan 
de hand van het uitdagende 
muziekstuk Antarctica van de 
componist Carl Wittrock wordt een 
concert ontwikkeld waarbij de muziek 
en een voordracht van Pier Vellinga 
worden gecombineerd. Dit zal worden 
uitgevoerd op het hoofdpodium 
tijdens ‘Waterconcert 2020’.

Voorbeeld





• Slachtemarathon 13 juni

• Woudagemaal 13 juni




