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Dag vrienden van BjusterFerskaat!
Na de grote belangstelling op de kick off op 29 november in De Kanselarij
en de reacties op het 1e nieuwsbulletin van 20 december 2016 brengen we
u graag op de hoogte van de voortgang van het project. Het 1e nieuwsbulletin blijkt door onjuiste emailadressen niet bij iedereen goed te zijn aangekomen of is in de spam terecht gekomen. Daarom blikken we nog even
terug.

Het wekt vérwondering en béwondering
om te zien hoe de bevolking van Fryslân
er in slaagt, ondanks het grote aantal
van zeer van elkaar verschillende
levensbeschouwelijke en religieuze
gemeenschappen, een hechte en
authentieke gemeenschap – een ‘mienskip’ –
te vormen.

Hoe het begon
Levensbeschouwingen & religies dragen in hoge mate bij aan de cultuur
van de provincie Fryslân en zorgen voor een kleurrijk geheel van Samen
Verschillend. Tot begin 2016 had een project met dat onderwerp nog geen
plaats in de programmering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
De Raad van Kerken en St. Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk
Fryslân hebben toen het initiatief genomen om daar iets aan te doen en zo
ontstond Stichting BjusterFerskaat. De uitvoering ect. werd overgedragen
aan de ‘de projectleiding’.

Kick off op 29 november 2016
Zo’n 46 organisaties hadden zich aangemeld voor de kick off bijeenkomst
en hebben waardevolle tips en suggesties ingebracht en relevante vragen
gesteld. Waarvoor onze dank! In deze nieuwsbulletins houden we u op de
hoogte van de voortgang van het hele proces op weg naar 2018.
De projectleiding zal binnenkort een afspraak met u maken om voor u en
uw bestuur of commissie op uw locatie een presentatie en toelichting te
geven en al uw vragen te beantwoorden. Zie verder bij: uw besluit om deel
te nemen aan BjusterFerskaat.

Uitvoering:
projectleiding@bjusterferskaat.nl
Rommert Krijtenburg
+31 6 22 45 15 65
Roeleke Naber
0517 - 79 50 18
Ank Beekhuizen
+31 6 26 90 85 65
Ilsa, Matthijs en Harm en een aantal
andere studenten

Het nieuwe logo
Dit is, zoals u ziet, frisser, kleurrijker. De kleur blauwgroen staat voor de verbinding en violet voor
verscheidenheid. De puzzelstukjes staan voor de verschillende deelnemers en vormen samen een geheel,
de “Mienskip”.

Voortgang
Er is en nieuw informatieboekje in de maak. Studenten van de NHL hebben de huisstijl ontwikkeld.
De website is in ontwikkeling en de tentoonstelling krijgt vorm.

De tentoonstelling
Er komt een grote overzichtstentoonstelling van alle religies en levensbeshouwingen in Fryslân. Iedere
deelnemende organisatie krijgt de gelegenheid om zichzelf te presenteren, met behoud van de eigen identiteit,
in een eigen decor. Hoe draagt de organisatie bij aan de maatschappelijke rol die ze heeft in de gemeenschap.
Het thema is FEEST! Op deze wijze wordt de Mienskip zichtbaar.
Deze tentoonstelling wordt wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met het Productiehuis De Kunsten
van de NHL en de educatieve dienst van het Frysk Museum, hbo-studenten van NHL, Stenden en meerdere
relevante instellingen. En met de inbreng via de deelnemers zelf natuurlijk!

Uw besluit om deel te nemen aan BjusterFerskaat
Rommert Krijtenburg zal bij u langskomen om uw vragen te beantwoorden en om te praten over de financiële
bijdrage ter ondersteuning van het hele project. Hij zal met u contact opnemen om een afspraak te maken.
De volgende editie van het BjusterFerkaat nieuwsbulletin ontvangt u op 24 februari 2017
Bijlagen: - 1e editie nieuwsbulletin/brief
- Vacatures vrijwilligers
- Adressenbestanden: Zijn uw adresgegevens etc. juist en volledig?
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8911 KS Leeuwarden
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