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20 november
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Hangt Fryslân 
cultuur 
aan de wilgen?

Cultuur verrijkt je leven. Cultuur 
prikkelt en inspireert. Cultuur 
geeft kleur, geeft plezier. Cultuur 
is lol. Cultuur maakt je wijzer. 
Cultuur houdt je jong. Cultuur 
gaat over grenzen heen. Cultuur 
stemt tot nadenken en brengt 
mensen bij elkaar. 
Want als Fryslân zonder cultuur 
zou zijn, hoe zou onze wereld er 
dan uitzien?

maar het is mooi geweest, zo 
lijkt het. we schijnen ermee 
te moeten stoppen!
Er dreigt een buiten-
proportionele korting op 
de financiering van cultuur 
op landelijk, provinciaal en 
stedelijk niveau. Op zaterdag 20 
november laat Fryslân zien wat 
er verloren zou kunnen gaan.

De “wilg” wordt gemaakt door de 
Leeuwarder stadskunstenaar Marten Winters 
en tevens gebruikt voor zijn project;Het Schip 

De Lading.

cultuur is van iedereen en 
moet er voor iedereen blijven 
en daarvoor strijden en vieren 
wij op zaterdag 20 november:
Vanaf 13.00 uur drie optochten met 
muziek, gedichten en optredens door de 
stad.

Om 14.00 uur een bijeenkomst op de 
Nieuwestad (bij De Waag) met o.a.: 
de Kast, piter wilkens en soli brass, 
ecoustic, sprekers, Frysk saxofoon-
kwartet, barry nice and the nice guys 
(met Arnold en Eelco van Tryater)
om 15.00 wordt iedereen uitgenodigd 
om cultuur aan de wilgen te hangen.

Kom, KijK, luister en doe mee!
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deze actie wordt gesteund door: tryater, stadsschouwburg de Harmonie, oerol, 
Keunstwurk, Fryslân2018, Fries museum, verzetsmuseum, Keramiek museum princessehof, 
parnas; centrum voor de kunsten, poppodium romein, Kunstuitleen Friesland, natuurmuseum 
Fryslân, Historisch centrum leeuwarden, tresoar, afûk, bibliotheek midden Fryslân, Film in 
Friesland, ihlia, jeugd-theaterschool ,n meeuw, lawei, popfabriek, buro Klei, mbn, omrop 
Fryslan, leeuwarder courant, csl, syperda, gv audio, edwin meester, ecoustic, barry nice and 
the nice guys, Frysk saxafoonkwartet, piter wilkens, soli brass, de Kast, sytze pruiksma, young 
& leasure, regelpunt, tieneke van montfoort, nynke laverman en vele anderen...

wist je dat?
nederland besteed slechts 0,4% 
van de rijksbegroting aan Kunst en 
cultuur terwijl in Frankrijk meer dan 
1% wordt besteed. 

jaarlijks kopen 7,2 miljoen 
mensen een kaartje voor een 
voetbalwedstrijd, terwijl er meer dan 
4 keer zoveel toegangskaartjes 
(29 miljoen) voor de bioscoop 
worden verkocht.
(bron: KNVB & Berenschot).

theatervoorstellingen, concerten 
en festivals verwelkomen jaarlijks 
samen 15 miljoen bezoekers. 
(bron: Berenschot)

jaarlijks worden 45,1 miljoen 
nederlandstalige boeken verkocht 
en bijna 4 miljoen mensen zijn lid 
van een bibliotheek en lenen daar 
jaarlijks 107 miljoen boeken.
(bron: Berenschot) 

7 op de 10 mensen bezoekt jaarlijks 
minstens eenmaal de bioscoop. 
(bron: Berenschot)

bijna 7 miljoen nederlanders 
(bijna de helft) is in zijn vrije tijd 
bezig met het beoefenen van een 
kunstdiscipline! (bron: Berenschot)

de nederlandse musea verwelkomen 
jaarlijks 20,5 miljoen bezoekers! 
(bron: Berenschot)

cultuur brengt mensen bij elkaar

GeorGaniseerd door dolci (directeuren 
overleG leeuwarden culturele instellinGen)


