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Geachte lezer,
Deze 45e nieuwsbrief licht voor de laatste keer uitgebreid het programma toe in het kader van
Culturele Hoofdstad 2018 (Ûnder de Toer) in ons Cultureel Podium Dorpskerk Huizum.
DE MAAND SEPTEMBER STAAT BOL VAN DE SLAUERHOFF-EVENEMENTEN
Wij doen mee met een expositie, theatervoorstellingen en boekpresentaties. Alle
evenementen zijn geïnspireerd op het beroemde herdenkingsgedicht “In Memoriam Patris”
van Jan Slauerhoff over zijn vader en zijn begrafenis in Huizum. U vindt alle info hierover op
www.slauerhoff-2018.nl. Ook kunt u voor de theatervoorstellingen nog kaarten bestellen via
www.ticketkantoor.nl/shop/inmemoriampatris.
Op bladzij 2 leest u de beknopte activiteitenkalender van september tot en met december 2018. In
één oogopslag ziet u naast de planning van de 6 Slauerhofftheatervoorstellingen eveneens het
overzicht van onze reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld orgelconcerten en andere muzikale
bijeenkomsten.
Wellicht voor u gemakkelijk om ter herinnering van de agenda een printje te maken.
Voor de na-genieters zijn er wat foto’s en teksten van voorbije evenementen te zien, bijvoorbeeld
het succesvolle juniconcert aan de Wirdumervaart, en meer…..
NB: In november 2018 a.s. sturen we u de volgende nieuwsbrief.
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Dorpskerk wetenswaardigheden
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ACTIVITEITENKALENDER VAN SEPT. T/M DEC. 2018
datum

Activiteit

Tijd

elke zat. t/m 6 okt
za.8 september >

13.30 –
17 uur
13 – 17
uur

DKH
gratis toegang

Vr. 2 november

Tsjerkepaad
Sjoerd J. Broersma bespeelt op
wisselende momenten het orgel.
Idem, Harm Kloppenburg
*Expositie, gewijd aan Slauerhoffs
gedicht met werken van Friese /
Duitse kunstenaars
Voordracht van gedichten door
Rienk Kruiderink en Margje Visser
Rienk Kruiderink en Klaas deJong
*Boeken presentatie: Slauerhoff in
10 talen, Slauerhoff-biografie Wim
Hazeu, Slauerhoffs verzamelde
gedichten Hein Aalders
met muziek, film en poëzie
*Première Theaterproject
“Slauerhoff: In memoriam Patris”
Ûnder de Toer LF2018-project.
Motto: Slauerhoff: BACK in town!
*Theaterproject
“Slauerhoff: In memoriam Patris”
Motto: Slauerhoff: BACK in town!
*Slauerhoff Lezing door Arne
Zuidhoek, maritiem beeldend
kunstenaar / schrijver;
m.m.v. Jankobus Seunnenga,
singer/songwriter
*Muziek+
Frânsk-Fryske sang en muzyk,
tusken Mediterranee en Waad
Viering Allerzielen

Organisatie door
Dorpskerk (DKH)
DKH
gratis toegang

Vr. 9 november

Orgelconcert door Jaap Kok

Di. 13 november

Klankschalenconcert door Anne
Veenendaal
Muziek+
Winterreise (Schubert) door Palle
Fuhr Jorgensen en Roel Praas
Concert Leeuwarder Kamer Koor
Meezingconcert Combo Fleur + High
Tea
Orgelconcert door Theo Jellema

18 – 22
uur
17 – 18
uur

Muziek+
Canto Ostinato, door Wiebe Kaspers
en Johannes Hibma

20 uur

za. 29 september >
elke zaterdag van
4 aug. t/m 6 okt.,
waarvan:
za. 15 sept. en >
za. 22 sept.
vr.7 september

vr.14 september

za.15, zo.16 sep
vr. 21 (uitverk.)
za. 22 zo 23 sep
do. 4 oktober

vr. 5 oktober

Vr. 16 november
Za. 17 november
Zo. 18 november
Vr. 14 december
Vr. 21 december
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>

inhuur

DKH, gratis
14 tot
16 uur

DKH, gratis
DKH
gratis toegang

20.30
uur

(Vooraanmelding
verplicht!!)
DKH
€ 15, incl.
consumptie

20.30
uur
20 uur

DKH
€ 15, incl.
consumptie
DKH
€5

DKH, vrijwillige
bijdrage
19.30 –
20.30
17 – 18

avond
15 – 17
uur
17 – 18

DKH, gratis
DKH, vrijwillige
bijdrage

inhuur
DKH
vrijwillige bijdrage

inhuur
DKH, € 10, incl.
consumptie
DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH

Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Nieuwsbrief 45

Toelichting op komende activiteiten *
Elke zaterdag t/m 6 oktober 2018, 13 – 17 uur Expositie In Memoriam Patris
De expositie met werk dat geïnspireerd is op het gedicht van Slauerhoff, van Nederlandse en
Duitse kunstenaars, is elke zaterdagmiddag te zien tot en met 6 oktober.
Vrijdag 7 september 2018, vanaf 14 uur.
Boekpresentatie “Tienmaal In Memoriam Patris”.
Boekpresentatie “Herziene Slauerhoff-biografie” van dr. Wim Hazeu.
Boekpresentatie van de nieuwe uitgave van Slauerhoffs Verzamelde Gedichten van dr. Hein
Aalders.
Op deze middag vindt een feestelijke & veelzijdige presentatie van drie bijzondere boeken over
Slauerhoff plaats. Dagvoorzitter is literatuurkenner en oud-Leeuwarder Rudi Wester.
Het boek “Tienmaal In Memoriam Patris” wordt gepresenteerd. Hierin verschijnt het gedicht IMP in
het Fries, Engels, Duits, Frans, Russisch, Spaans, Portugees, Italiaans en Chinees. Peter de Haan
schreef het voor- en nawoord. Hij reikt het eerste exemplaar uit aan Gerdi Verbeet, familie van
Slauerhoff.
Jankobus Seunnenga brengt een muzikale vertolking van IMP. Rienk Kruiderink draagt een door
Slauerhoff geïnspireerd gedicht voor. Via film wordt IMP in tien talen voorgedragen met bijdragen
uit o.a. Beijing, Moskou, Londen, Parijs en Rome.
Topbiograaf dr. Wim Hazeu presenteert zijn herziene Slauerhoffbiografie (800 blz.)
Dr. Hein Aalders presenteert een nieuwe uitgave van Slauerhoffs Verzamelde Gedichten.
Entree is gratis; wél is opgave voor deze lezing via www.dorpskerkhuizum.com verplicht!
Boek “Tienmaal In Memoriam Patris” te koop
In het boek “Tienmaal In Memoriam Patris” verschijnt Slauerhoffs
lange herdenkingsgedicht in maar liefst tien talen. Naast deze
vertalingen bevat het boek (112 blz.) veel foto’s van Slauerhoff en
een wereldkaart op de schutbladen met daarop aangegeven alle
landen waarover Slauerhoff heeft gedicht. Ook bevat het boek een
QR-code met een verwijzing naar de door Hetty Janssen gemaakte
film van de muzikale vertolking die Jankobus Seunnenga maakte van
het gedicht. Peter Popken verzorgde de fraaie vormgeving en Evert
Duintjer Tebbens en Peter de Haan voerden intensief de redactie en
regie. Al met al is het een bijzonder boekwerk geworden dat bij
boekhandel Van der Velde en de Dorpskerk te koop is voor € 10.
Tijdens de Slauerhoff-evenementen is het boek in de Dorpskerk voor
€ 8 verkrijgbaar. Wilt u het boek bij de Dorpskerk bestellen? Stuur
dan een mailtje aan dorpskerkhuizum@gmail.com.
(€ 13,50, inclusief verzendkosten.)
Vrijdag 14 september, vanaf 20.30 uur, première theatervoorstelling “Slauerhoff: In
Memoriam Patris”; vervolgens op 15, 16, 21, 22 en 23 september, vanaf 20.30 uur
Dorpskerk Huizum is onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018/”Ûnder de Toer”.
Een unieke locatievoorstelling over het turbulente en flamboyante leven van Slauerhoff, zijn
jeugdjaren in Leeuwarden en de ingewikkelde maar daardoor juist interessante relatie met
zijn vader. Een jongeman brengt actuele 2018-thema’s in: dit zorgt voor verrassende
wendingen. Artistiek leider is Gooitsen Eenling. Naast spelers die nu hard voor u aan het
repeteren zijn, zorgen de koren Her en Der Koor & Illumina, onder leiding van Jan Verbogt,
voor een prachtige muzikale omlijsting.
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Kaartcontrole en start vinden plaats in nevengebouw De Voorhof, Huizum Dorp 73. Hier
krijgt u ook een programmaboekje met nadere info. Twee derde van de kaartjes is al weg.
Hebt u nog niet geboekt? Wees er dan snel bij: Kaartverkoop via www.slauerhoff-2018.nl.
Voor vragen: bel 06-11592427. Entreeprijs € 15, inclusief consumptie.
Zaterdag 15 september 2018, tussen 13.00 en 17.00 uur. Voordracht Rienk Kruiderink e.a.
Daarna ook nog op 22 september 2018, dezelfde tijd.
Op wisselende momenten treedt dichter Rienk Kruiderink op met door hem
geschreven gedichten die allemaal op Slauerhoff zijn geïnspireerd. Vier van
die gedichten zijn in het Fries vertaald.
Op 15 september neemt Margje Visser de vertolking daarvan voor haar
rekening en op 22 september wordt dit door Klaas de Jong gedaan.
Tussen de optredens door is de kerk met de expositie “Slauerhoff: In
Memoriam Patris” te bezichtigen. Gratis toegang.
Donderdag 4 oktober 2018, 20 tot 22 uur
Slauerhoff Lezing door Arne Zuidhoek: “Te varen naar het eiland van
geluk”
Jaarlijks wordt de Slauerhofflezing op of rond Slauerhoffs sterfdag
door een prominente Nederlander verzorgd. Dit keer is vanwege de
Slauerhoff-evenementen als onderdeel van LF2018 welbewust
gekozen voor Arne Zuidhoek; hij is een internationaal befaamd
maritiem schrijver en kunstenaar.
Slauerhoff reisde - met een zeer wankele gezondheid - toch veelvuldig
naar verre oorden, vanuit optimisme, ofwel levenslust. Levenslust is
ook het thema van deze lezing van Arne Zuidhoek. Hij schreef twee
boeken over het avontuurlijke leven van Slauerhoff, te weten:
‘Te varen naar het eiland van geluk’ en ‘Een Reis’.
Arne Zuidhoek (1941) heeft maar liefst 75 boeken op zijn naam
staan. Hij combineert zijn kunstenaarschap (schrijven en
tekenen) met grote zeereizen: hij woonde en exposeerde
afwisselend in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Zijn
boeken gaan over sprookjes, legenden en vooral maritieme
onderwerpen, vaak voorzien van prachtige tekeningen en
illustraties. Zijn levenswerk is een vierdelige Engelse piratenencyclopedie over avonturiers en pioniers.
Singer-songwriter Jankobus Seunnenga zingt op deze avond het gedicht “In Memoriam Patris”.
Na afloop van de lezing signeert Arne Zuidhoek de boeken voor liefhebbers. Entreeprijs € 5.
Vrijdag 5 oktober 2018 Frânsk-Fryske Sang en Muzyk tusken Mediterranee en Waad
U ontmoet een bont gezelschap van Friese en Franse zangers en
Blaaskwintet “Blaasvaak”, onder directie van Johan Postma.
Het idee ontstond bij een promotie in Marseille in december 2016 en werd
serieus opgepakt: we gaan samen muziek maken, over de grenzen heen!
Het resultaat was een aantal gevarieerde optredens en een enthousiast
publiek.
Het plezier om samen muziek te maken was zo groot dat het direct duidelijk
was: in 2018 doen we dit in Fryslân!
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Opnieuw is een gevarieerd programma samengesteld en opnieuw hebben 2 halve koren, de ene
helft in Fryslân, de andere helft in Marseille en 2 individuele zangers in Duitsland hun huiswerk
gedaan. Na aankomst een generale repetitie en vervolgens 3 optredens, waarvan de eerste in de
Dorpskerk Huizum.
“Blaasvaak” neemt ons mee in een bewerking van een oud Nederlands lied en in de wereld van de
Tango. Het koor zingt, begeleid door “Blaasvaak” en a-capella, een keur aan liederen. U hoort
Frans, Fries, Latijn, Engels en zelfs Ests. Oude -, Lichte -, Klassieke - en Volkse muziek. Laat u
verrassen! Entree gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.
Vóór 18 november 2018 : Taartenbakkers gevraagd!!
Op zondag 18 november 2018 organiseren we weer een Meezingconcert en opnieuw met een
High Tea. Wie wil een mooie taart bakken voor deze gelegenheid? Uw moeite en bakplezier
worden beloond met een vrijkaartje! Opgave via e.duisterwinkel@huizumdorp.nl

Terugblik op voorbije evenementen
Openluchtconcert op 9 juni j.l. t.g.v. opening sloepenroute
In samenwerking met Vrij-Baan hebben we een geweldig openluchtconcert georganiseerd. De
aanlegplaats was het podium, enkele honderden mensen stonden in een arenavorm langs beide
kanten van de Wirdumervaart en op de brug. Bootjes voeren heen en weer terwijl de Stokers
(Amsterdam), the Given Horse (Groningen) en Appie Scheer (de Huizumer Frans Bauer) zorgden
voor een spetterend concert op deze zonovergoten middag.
Terugblik expositie Aukje Boonstra
Vanwege LF2018 is er dit jaar een tweetal tentoonstellingen gehouden. De eerste expositie
“Duurzaamheid en Kunst” vond plaats in de maand juni en werd verzorgd door textiel-kunstenares
Aukje Boonstra uit Tasmanië (Australië) met haar natuurkunstwerken. Op zowel de
openingsmiddag als de andere zaterdagmiddagen kwam een redelijke hoeveelheid bezoekers. De
enthousiasmerende toelichtingen van de kunstenares zelf over het scheppend proces met diverse
natuurlijke materialen werden zeer gewaardeerd.
Terugblik openingsweekend Slauerhoff-expositie
De expositie “Slauerhoff – In Memoriam Patris” is geopend in het weekend van 4/5 augustus, met
dank aan Keunstwurk voor de plezierige samenwerking.
De opening van de Slauerhoff-expositie vonden velen, er waren circa 95 bezoekers, zeer plezierig.
Ieder van de 10 aanwezige kunstenaars vertelde kort iets over zichzelf, het werk en de relatie met
het gedicht IMP. Brigitte Frehsee, de kunstenares uit Jever Ost-Friesland, nodigde de overige
kunstenaars uit bij haar te exposeren. Een fantastisch aanbod. Vervolgens werd het glas geheven
en getoast op de expositie. Muzikale intermezzo's waren er van Piet Kok. Vooral zijn vertolking van
het gedicht " Het einde" was ontroerend.
Een dag later kwamen er ruim 85 bezoekers die genoten van een powerpoint-presentatie die Rob
Leemans gaf. Hierin nam hij ons mee door het leven, en alles wat daar bij hoort, van Jan Jacob
Slauerhoff. De presentatie werd afgewisseld met gedichten, voorgedragen door Cees van Dam. Al
met al was het een veelzijdig en geslaagd openingsweekend.

Dorpskerkwetenswaardigheden
Dorpskerk & privacy
Verspreiding van deze nieuwsbrief van de Dorpskerk Huizum aan personen die zich daarvoor
hebben opgegeven is niet in strijd met de privacywetgeving. Derden dragen ook geen kennis van
het abonneebestand. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen onze opname van uw
gegevens, dan kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. We overleggen dan met u
hoe aan uw bezwaar kan worden tegemoet gekomen.
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Rondleiding langs graven van bekende Friezen
Op 25 augustus heeft de Dorpskerk voor het eerst een rondleiding verzorgd langs graven van
bekende Friezen op het kerkhof en op de gemeentelijke begraafplaats (45 minuten). Gelet op de
belangstelling wordt hier minimaal een jaarlijkse gewoonte van gemaakt. Peter de Haan was de
gids; hij gaat komend jaar i.s.m. de gemeente een informatiebrochure over deze graven en de
Huizumer begraafplaats uitbrengen.
Groot onderhoud kerk en Voorhof is klaar
Het zal niemand ontgaan zijn: de kerk is van een nieuwe stuc- en verflaag voorzien, er is door
vrijwilligers een drainagesleuf rond de kerk gegraven (om het optrekkende vocht tegen te gaan) en
de kerk ziet er weer spic en span uit. Nevengebouw de Voorhof is van een nieuwe achterpui
voorzien en aan de achterzijde zijn mooie nieuwe bergingen geplaatst. Dankzij een bijdrage van de
wijkvereniging Huizum Oost is er een grote horecaparasol geplaatst die de achterplaats nu
overdekt. Hierdoor kan die ruimte beter worden benut. We zijn de wijkvereniging heel dankbaar
voor de bijdrage!
Website Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
Naast een eigen Facebookpagina beschikt de Dorpskerk nu ook over een eigen algemene
website: www.dorpskerkhuizum.nl. Naast de agenda en verhuurinformatie vindt u daar veel
informatie over de historie van de kerk. Ook kunt u er filmpjes op vinden. Voor de Slauerhoffevenementen is een aparte website online gegaan: www.slauerhoff-2018.nl. Daarop leest u alle
mogelijke informatie over Slauerhoff, zijn relatie met Huizum, de drie hoofdprojecten van de
Dorpskerk, nieuwtjes over Slauerhoff-zaken, de te downloaden Slauerhoff Wandelroute enz.
Nu ook wifi in de kerk.
Naast een sterk verbeterde geluidsinstallatie, theaterverlichting, een beamer beschikt de
Dorpskerk nu ook over wifi.
De Dorpskerk heeft een piano in de aanbieding:
In bruikleen of te koop (tegen elk aannemelijk bod). Hebt u behoefte aan een piano in uw huis?
Neem dan contact op met Menno de Lange via dorpskerkhuizum@gmail.com.

Verhuur van kerk en Voorhof
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huur van de kerk en/of De Voorhof? Zoals
herdenkingsdiensten, trouwdiensten, vergaderingen in de kerk, sfeervolle bijeenkomsten.
Algemene informatie en verhuurinformatie kunt u vinden op onze website www.dorpkerkhuizum.nl
en eveneens via de St. Alde Fryske Tsjerken: www.aldefrysketsjerken.nl onder "kerk huren".
Specifieke informatie over beschikbaarheid en faciliteiten van de kerk en De Voorhof kunt u
opvragen bij Marian Riemersma. Zij beheert de agenda en de planning. Neemt u contact met haar
op via: boekingendorpskerkhuizum@gmail.com
Actuele informatie over de activiteiten vindt u op: www.facebook.com/dorpskerkhuizum en op
www.dorpskerkhuizum.nl
Betreffende de Slauerhoff-evenementen zoekt u op: www.Slauerhoff-2018.nl.
Met vriendelijke groet, namens het Cultureel Podium. Dorpskerk Huizum,
Eltje Duisterwinkel, redactie nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Stuurt u hem gerust door naar
belangstellenden. Of geef ons e-mailadressen door om op de vaste verzendlijst te plaatsen.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat ook even weten.
Het e-mailadres voor algemene zaken rond de Dorpskerk is dorpskerkhuizum@gmail.com
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