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Inleiding  
Dit is het projectplan van ‘Skip’, het vervolg op het community-art project Het Schip 

De Lading (HSDL), waarbij Marten Winters samen met duizenden Leeuwarders een 

20-meter-lang schip van papier-maché bouwde op het binnenplein van de voormalige 

gevangenis de Blokhuispoort. De lading van het schip bestond uit verhalen in woord 

en beeld. 

  

Skip, een project van kunstenaar Marten Winters en theatermaakster Aukje 

Schaafsma begint en eindigt als kunstwerk, zij het twee verschillende. Deze 

transformatie geschiedt in 4, onlosmakelijk met elkaar verbonden, onderdelen: 

 

1 - Sloop, thema avonden en expositie 

In het najaar van 2022, met als startdatum 1 november, gaan we met vrijwilligers het 

schip, dat op een werf in Leeuwarden ligt, slopen. Het wordt geen gewone sloop, 

maar een aandachtige handeling waarbij we ‘de schoonheid van deconstructie’ 

willen laten zien:  afbreken als een vorm van theater/performance. De sloop is live 

op de werf en via een livestream op de website te volgen. Deze website is een 

virtueel museum waar men doorheen kan dwalen. Aan de hand van onderdelen van 

het schip en objecten worden verhalen verteld over zijn geschiedenis en de 

bouwers. Tijdens de sloopperiode (die duurt tm 28 februari 2023) organiseren we 

een serie van drie thema-avonden en expositie die toegankelijk is voor het publiek. 

Deze zullen plaatsvinden in het schip. 

 

Het sloopmateriaal wordt later, tijdens het Oerolfestival deels hergebruikt. Sommige 

onderdelen blijft intact, zodat ze, ook al komen ze terug in een andere context, 

herkenbaar blijven als ‘ooit een stukje schip”. Met bouwstenen uit het verleden, 

letterlijk (materiaal) en figuurlijk (thematiek HSDL) wordt een kunstwerk voor de 

toekomst gemaakt.  

 

2 - Performance 

Vervolgens transporteren we deze onderdelen naar Terschelling. Juni 2023 spelen 

we tijdens het Oerol Festival een performance waarbij Marten temidden van het 

sloopmateriaal het publiek meeneemt in een meanderend verhaal over groots 

dromen, transformatie, samenwerken tegenslagen, opkrabbelen en loslaten.      

Overdenkingen, melancholie, associaties en humor wisselen elkaar af.  

 

3 -Bouwen 

Tegelijkertijd, nabij die performancelocatie maken studenten met een kunstenaar 

een nieuw bouwwerk van het sloopmateriaal, een residentie. Het einde van het schip 

als begin van nieuwe avonturen. 
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4- Relikwieën 

 ‘Relikwieën’ van het schip en objecten, die tijdens de bouw en sloop van het schip 

verzameld zijn, worden voorzien van een QR-code en op Oerol tentoongesteld. 

Daaraan worden een audio- of videofragmenten met een verhaal/achtergrond of 

associatie gekoppeld.  

 

Skip maakt de cirkel rond: voor het schip, omdat materiaal (circulair) een tweede 

leven krijgt. Voor Marten door afscheid nemen en ruimte maken voor nieuwe dingen 

– letterlijk en figuurlijk. Door de 4 ijkpunten in de uitvoering is het niet alleen de 

individuele reis of ontwikkeling van Marten, maar beoogt Skip bezoekers en 

vrijwilligers in alle onderdelen te vermaken, verwonderen of verleiden.  

 

In dit document, ten behoeve van deze aanvraag, ligt de focus op onderdeel 1.  De 

Sloop, thema avonden en een expositie in het schip. Hieronder worden vooral deze 

projectonderdelen toegelicht, maar niet zonder een korte doorkijk naar, de relatie tot 

de andere onderdelen en een terugblik op de voorgeschiedenis, het project Het 

Schip De Lading.  

 

Het complementaire en verbindende karakter in die 4 elementen, de artistieke 

invulling, de sociale benadering maakt het project innovatief en experimenteel.  

 

 

1. Wat vooraf ging 
Van 2009-2011 was Marten stadskunstenaar van Leeuwarden. Bij hem ontstond het 

idee voor wat Het Schip de Lading zou worden. Marten begon samen met inwoners 

van Leeuwarden aan de bouw van het schip van papier mache en het verzamelen 

van verhalen in woord en beeld: de lading. De huid van het schip bestond uit 

portretten, geschreven verhalen, tekeningen en foto’s.  

  

Belangrijk doel was om mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met 

elkaar in contact te brengen, samen te werken en verhalen en kennis te delen. Het 

project werd een ‘methode’, om een ‘echt’ schip bouwen, er mee op reis gaan en 

om te bouwen aan een innerlijke reis van persoonlijke ontwikkeling van 

meewerkers.   

 

Na een intensieve bouwperiode werd het schip in september 2011 door 

Leeuwarden gereden en te water gelaten. Toeschouwers juichten en 

applaudisseerden en heel even voelde Marten zich Sinterklaas bij de intocht. Maar 

nog voor het schip de Prinsentuin had bereikt, stroomde het water het ruim binnen. 

Het was verschrikkelijk, maar Marten bleef zwaaien en lachen. 
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Marten c.s. haalde het schip uit het water en creëerde een geïmproviseerde werf op 

een industrieterrein. Ze dachten dat het schip na een paar maanden wel weer 

vaarklaar zou zijn. Dat werd twee jaar. De werf werd een mini-maatschappij met 

mensen die aan de rand van de maatschappij stonden en stagiaires van creatieve 

opleidingen. Er werd samengewerkt, gebouwd, gediscussieerd, lief en leed gedeeld.  

 

Eind augustus 2013: de tweede tewaterlating. Het schip bleef drijven. Marten c.s. 

zette koers richting Vlieland voor deelname aan ITGWO. Het was een spannende, 

emotionele reis. Het kon dus wél, niet zinken maar zelfstandig varen en dan ook nog 

op zee, een overwinning!  

 

Het publiek bezocht het schip, vrijwilligers verhaalden hun ervaringen, op het dek 

waren verrassingsoptredens van bands en dichters. Het publiek kon nieuwe lading 

aan het schip toevoegen middels tekeningen en teksten, die ter plekke op de huid 

van het schip geplakt werden.  

  

2. Heden 
Het is bijna tien jaar geleden dat het schip naar Vlieland voer en na terugkomst op 

het droge werd gehesen. Marten is tot op heden verbonden met het schip en heeft 

lang getwijfeld over wat hij ermee moest. Gedachten gingen door zijn hoofd: Was hij 

wel echt op reis geweest? Was het genoeg? Had hij zijn beloftes waargemaakt? 

Hoe het schip in te zetten zodat anderen er iets aan hebben?  

Zolang het schip op de kade ligt, blijft de mogelijkheid van een reis bestaan. 

Daarom klust Marten door, inmiddels in eenzaamheid, om het schip te behouden. 

Misschien ook wel uit angst voor de vraag wie hij nog is zonder dit schip. 

 

Maar het schip drijft steeds verder af van de werkelijkheid, het verpietert en is 

enkel nog een symbool van zijn geschiedenis, de bouw, de verhalen van alle 

mensen die meewerkten, van gemaakte en niet gemaakte reizen. 

 

Het is onvermijdelijk, het schip moet worden afgebroken. De tand des tijds en de 

elementen winnen het van de conservatiedrift. En om ruimte te maken voor iets 

nieuws, het einde als een nieuw begin.  

  

Skip is meer dan een poëtische reflectie op de periode waarin Marten avonturen 

beleefde met het schip. Skip gaat over hoe de mens met vallen en opstaan plek, 

zingeving en bestemming zoekt en afscheid moet nemen van dierbare ‘dingen’ om 

tot iets nieuws te komen. Over datgene wat we ons voornemen maar niet gebeurt 

en de schoonheid van de dingen die daardoor juist weer wel gebeuren.  
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2.1 Sloop als performance en community building  

Najaar 2022 (van 1 november 2022 tm 28 februari 2023 om exact te zijn) gaan we 

het schip afbreken: deconstructie als een performatieve handeling. Dit is live op de 

werf te volgen door publiek en via de website.      

 

Skip is lastig onder één theatrale noemer of kunstvorm te plaatsen. We brengen 

verschillende kunstuitingen en disciplines bij elkaar. Naast een beeldende 

performance is het een levende installatie. Een totaalkunstwerk waarin we de 

schoonheid tonen van samen deconstrueren. Met aandacht en respect voor het 

schip en waar het voor staat, de betrokken mensen en alle verhalen. Het afbreken is 

een gracieuze dans waar kracht en subtiliteit elkaar afwisselen en versterken. Een 

samenspel tussen mensenhanden, onderdelen en bewegingen van gereedschap en 

machines. Door te deconstrueren creëren we nieuwe beelden en verhalen. Deze           

‘transformatie’ delen we met het publiek.      

 

De sloop wordt gedaan door, naar verwachting,  20 vrijwilligers o.l.v. Marten. 

Sommigen werkten eerder mee aan de bouw. Het toen opgebouwde netwerk 

betrekken we bij Skip, o.a. organisaties gericht op reïntegratie, maatschappelijk werk 

en verslavingszorg (WorkPro, MeetingPoint Lifemaster).  

 

Het gaat bij de sloop niet alleen om het praktische en beeldende, performatieve stuk, 

maar juist ook wederom dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden 

elkaar (her-)ontmoeten, kennis en verhalen delen met de hoop op nieuwe langdurige 

relaties. En zijn het niet duurzame relaties, dan zijn het zeker persoonlijke 

ontwikkelingen in de vorm van erkenning voor (standpunten van) anderen, 

vaardigheden, inlevingsvermogen.   

  

Een gedeelte van het materiaal wordt hergebruikt. Bepaalde onderdelen laten we 

intact, o.a. de stuurhut, het roer en skeletdelen. Deze onderdelen gaan we gebruiken 

in ‘deel 2’, de performance tijdens Oerol.  

 

Website als digitaal museum met o.a.: 

Video’s: Rondom en in het schip komen camera’s. De sloop wordt live gestreamd. 

Daarnaast maken we filmische/theatrale camera-opstellingen, bijvoorbeeld boven de 

koffietafel, zodat gesprekken op gezette tijden gevolgd worden. Of in een 

‘biechtdixie’, een bouwtoilet waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Marten maakt 
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“videogedichten’: een serie korte films waarbij op kunstzinnige wijze wordt 

ingezoomd op handelingen tijdens de sloop (het breken van hout, het doorslijpen 

van staal, het zweet op het voorhoofd van een sloper etcetera) Dit gekoppeld aan 

gesproken herinneringen aan de bouw, de mensen die meehielpen en allerlei 

associaties       

 . 

Een cameraman maakt regelmatig opnames. Registraties daarvan komen op de 

website.  

  

Het archief: HSDL is vanaf 2010, van idee tot bouw, tewaterlating en overtocht, goed 

gedocumenteerd. Een selectie van foto’s, videobeelden, geschreven teksten, 

krantenartikelen, radio- en tv-items wordt gepubliceerd. 

  

Inspiratiebronnen: Verhalen over mensen die een inspiratiebron vormden, 

bijvoorbeeld Ernest Shackleton die nooit slaagde met zijn expedities, of de film 

Fitzcarraldo waarin een door opera geobsedeerde zakenman een schip over een 

berg laten slepen om zo zijn droom te kunnen verwezenlijken.    

  

Foto’s: van de ‘objecten’ die zijn achtergebleven en de verhalen daarachter. Van het 

stompje van het timmermanspotlood van de voorman, de werkschoenen van een 

vrijwilliger tot meubilair gemaakt door stagiaires.  

  

Podcasts: Marten gaat mensen opzoeken/uitnodigen/bevragen die bij de bouw van 

het schip betrokken waren (o.a. -toen nog- schoolkinderen). Wat heb je destijds 

gedaan, wat betekende het voor je, hoe kijk je er op terug? Hoe gaat het nu, tien jaar 

later, met je? Verder wordt er aandacht besteed aan het feit dat het schip niet enkel 

een object is maar een ‘ding’ waarin van alles samenkomt, een idee, een bundeling 

van mensenlevens en hun energie en geschiedenis, materialen en hun herkomst et 

cetera. gesprekken over hoe ‘alles’ met alles te maken heeft en elkaar beïnvloedt.  

  

Community- art/impact: Wat is het effect op mensen die deelnemen? We gaan 

onderzoeken of/hoe we dat meetbaar kunnen maken. Zeker is dat we eerdere 

betrokkenen hiernaar zullen vragen en dat we ook met betrokkenen nu a.h.w. een  

“artistieke 0-meting” kunnen doen (niet wetenschappelijk onderbouwd). 

 

De samenwerkingen met o.a. LC en Omrop Fryslân hierin zijn concreet, en 

inhoudelijk in ontwikkeling. Ze zijn voor ons van belang om via die media het 

inclusieve en diverse verhaal te vertellen. 

 

De thema avonden in het schip 

We organiseren drie thema-avonden:  

Avond 1- Mienskip en community art 



7 

Het Schip De Lading was een community-art/mienskips project, mensen met zeer 

diverse achtergronden werkten met elkaar samen. Op deze avond nodigen we een 

aantal gasten uit verschillende hoeken die we willen bevragen over hun visie en 

ervaringen met dergelijke projecten. Denk hierbij aan iemand die deel heeft 

genomen, een beleidsmaker, een programmeur uit het culturele veld en Marten zal 

zelf vertellen over zijn ervaringen. Zaken die onder meer aan bod zullen komen zijn, 

wat werkt er wel en wat niet, wat zijn de (langere termijn) effecten van dergelijke 

projecten op de mensen die er aan deelnemen?  Wat zijn de effecten op een stad of 

wijk waar zo’n zo’n project plaatsvindt?  Waar ligt de grens tussen het maken van 

een kunstwerk en het verrichten van ‘maatschappelijk werk’ Wat is de agenda/ rol 

van de (lokale) politiek binnen dergelijke projecten. 

 

Daarnaast bieden we de deelnemers de mogelijkheid om met elkaar in debat te 

gaan en is er ruimte voor het publiek om vragen te stellen.  

 

Avond 2 en 3  

De zee lonkt!  

Op deze avond gaan we ons verdiepen in het menselijke verlangen om op reis, de 

zee op te gaan. Waar komt deze drang vandaan en wat vertelt het over ons mens 

zijn? De gasten die we uitnodigen zijn zeer divers, van zeezeilers, een schrijver 

(denk hierbij aan iemand als Adwin de Kluyver) een psycholoog tot aan een 

kunstenaar die zich met deze thematiek bezighoudt. Een bonte avond over het 

verlangen elders te zijn.   Avond 3 zal een afgeleide, verdieping op deze 2e avond 

zijn. 

 

Tentoonstelling 

Vooraf aan het programma kan het publiek door het schip dwalen, in de stuurhut 

worden een aantal video’s vertoond die te maken hebben met de thematiek van de 

avond. Verder worden er in het schip op verschillende QRcodes geplaatst op 

objecten en scheepsonderdelen. Deze leiden naar een video- of audiofragment dat 

bestaat uit een persoonlijk verhaal van een bouwer, van Marten, een weetje dat te 

maken heeft met de voorgeschiedenis of een associatie.  

 

Urgentie  

De verhalen van Skip gaan over mensen die een langdurige verbinding met elkaar 

aangingen. Hoewel ze het lang niet altijd met elkaar eens waren, zorgde het 

gezamenlijke doel, het bouwen van het schip, er uiteindelijk voor dat er naar elkaar 

geluisterd werd en compromissen gesloten.   

 

Het huidige maatschappelijke klimaat verhardt, polarisatie.  Er heerst 

ontevredenheid en boosheid, mensen voelen zich al-dan-niet terecht 

buitengesloten, ongezien en ongehoord. Op internet worden verbale veldslagen 
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uitgevochten die maar weinig meer van doen hebben met dialoog. Maar juist      

gesprek met de ander, is ‘alles’ wat we hebben, en we moeten het daarom met 

elkaar aangaan.  

Dit sluit aan bij Skip: de waarde van samenwerken en het collectief tonen. 

Debatteren met zuivere intenties die uitgaan van het beste voor het gezamenlijk 

geformuleerde groepsdoel. Dergelijke verhalen kunnen niet genoeg verteld en 

benadrukt worden. 

 

Participatie  

Participatie was kernbegrip bij de totstandkoming van het schip en logischerwijs 

ook bij het afbreken. Een aantal van de mensen die Marten destijds tijdens de 

bouw ontmoette zullen nu weer deelnemen. Ze zullen meehelpen als sloop-

vrijwilliger of ‘leverancier’ van een verhaal of anekdote op de website of in de 

performance. Zo wordt het opnieuw een project waarin niet alleen de bedenker 

en aanstuurder centraal staat, waar we tonen dat dit alleen kan door hulp, 

samenwerking, kracht van het collectief en de gemeenschap. 

 

 

2.2 Deel 2, 3, 4: juni 2023 performance op Oerol, nieuw bouwwerk, relikwieën  

Deze elementen vormen geen onderdeel van deze aanvraag, maar het is goed om 

deze hier kort te beschrijven.  

 

De performance 

Het publiek komt op een open plek. I.p.v. een schip treffen ze Marten in overall aan, 

die schroeven uit een balk haalt. Hij wordt omringd door onderdelen van wat ooit ‘het 

schip’ was: balken, ijzer, houten platen, de stuurhut, het geraamte, stukken van de 

huid, het roer, de schroef en open kisten met daarin o.a. werkschoenen en een 

stormlamp. Een stukje verderop werken een groep studenten onder leiding van een 

kunstenaar aan een bouwwerk dat gemaakt wordt van het ‘sloopmateriaal’       

 

De setting en het gedrag van de man is informeel. Hij lijkt te zijn overvallen. Het 

publiek zal eerder het idee krijgen dat ze de man toevallig tegenkomen dan dat ze te 

maken hebben met een acteur die te midden van een decor staat. Het moet een 

beetje in het midden blijven of de man eigenlijk wel de persoon is om wie het gaat, is 

het publiek niet onderweg naar de bouwers verderop en houdt de man hen niet 

gewoon op? De man nodigt het publiek uit en begint wat onhandig te vertellen dat hij 

‘het sloopmateriaal’ aan de kunstenaars, die verderop aan het bouwen zijn, heeft 

gegeven. Zij gaan er iets nieuws van maken. Hoewel de man dat een mooi idee 

vindt en het er mee eens is dat er een transformatie plaatsvindt, wordt al snel 

duidelijk dat hij eigenlijk geen afstand kan doen van de spullen. Hij zou hij zich graag 

ook met de bouw bemoeien, maar hij houdt zich in. 
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De man blijkt verbonden met het materiaal, het was ooit ‘zijn’ schip en aan elk 

onderdeel hangt een verhaal, dat hij het liefst allemaal zou delen. Hij begeeft zich in 

meerdere ‘werelden’ tegelijk, enerzijds die van bouwherinneringen aan het schip, 

anderzijds die van het nu op het eiland, met om zich heen alles waar hij afscheid van 

moet nemen. Hij is opgelucht dat hij van het schip af is en verder kan gaan met zijn 

leven. En toch heeft hij moeite om het los te laten en dwaalt hij nog op de plek rond, 

misschien zou hij naar huis moeten gaan… Maar dat doet hij niet, in plaats daarvan 

praat hij tegen het publiek, haalt herinneringen op en filosofeert er lustig op los. 

 

Het nieuwe bouwwerk, een residentie 

Zoals het schip ooit begon als een idee, wordt het resultaat daarvan op deze manier 

zelf weer een bouwwerk waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Een residentie      

waar kunstenaars door het jaar heen kunnen werken, onderzoeken en reflecteren.  

Samen met Oerol zijn we uitgangspunten aan het formuleren die we terug willen zien 

in het bouwwerk, ondere andere dat het mobiel wordt zodat de kunstenaars op een 

door hen gewenste locatie kunnen werken.  

 

Relikwieën 

We ontwikkelen een ontdekkingstocht rondom de scheepsonderdelen en objecten uit 

het schip. Ga je niet naar de voorstelling dan is het, hoe fragmentarisch ook, een 

volledig werk. Voor het publiek dat de performance bezoekt vormt het een 

verdiepende laag.  Op objecten op de voorstellingslocatie plaatsen we QR-codes, 

leidend naar een video- of audiofragment dat bestaat uit een persoonlijk verhaal, een 

feit of een associatie.  
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 3. Thema’s  

Kracht van samenwerking: met zijn allen, met een gemeenschappelijk doel/droom, 

kun je meer dan alleen: van het gezamenlijk slopen, de verhalen van mensen die 

meewerkten hierover tot het creëren van een nieuw bouwwerk door de kunstenaars 

tijdens Oerol. 

Rouw en transformatie: de onderdelen zijn het resultaat van ‘constructie en 

‘deconstructie’, het afbreken van iets waar ooit heel veel passie, tijd en energie in is 

gestoken. Herkenbaar dat je, hoe pijnlijk het ook is, soms afscheid moet nemen van 

iets dierbaars of iets moet afbreken om verder te kunnen. Van het beëindigen van 

een relatie tot spullen wegdoen, van afstand nemen van een overtuiging tot de dood 

van een naaste. 

 

Dromen najagen: HSDL was ontstaan vanuit een droom, bijna op het obsessieve af. 

Marten had het in zijn hoofd om het schip te bouwen en liet zich niet tegenhouden. 

Hij wilde hiermee inspireren, ‘als je iets wilt dan kun je het.’  

 

Maakbaarheid: In hoeverre is het leven maakbaar, hoe gaan we om met mensen 

aan de rand van de maatschappij en hoe kunnen we er voor zorgen dat ze meer 

betrokken worden, bij kunst in het bijzonder? 

Weggaan: Moet je fysiek weggaan om op reis te zijn? Is het nodig dat we de 

hele wereld overvliegen? Bekijken en ervaren we onze naaste leefomgeving 

wel aandachtig genoeg, wellicht is het tijd voor een herwaardering?  

 

  

4. Stichting 8ste dag  

Wijbrand de Geeststraat 24 

8921 AM Leeuwarden 

margret@regelpunt.nl 

KVK: 67180892 

RSIN: 856864596   

ANBI: ja 

Bankrekeningnummer: NL67TRIO 0338 4628 72 

BTW-nr: NL856864596B01 

Doelstelling 

Ontwikkelen en uitvoeren van community-art projecten, waarbij alle denkbare 

kunstdisciplines, technologie, educatie, ambacht, volksvermaak en vooral mensen 

elkaar ontmoeten en samenwerken. De stichting wil laten zien dat je groot mag 

mailto:margret@regelpunt.nl
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dromen, wat de kracht is van samenwerken en je verdiepen in, en verbinden aan 

een ander.  

 

Stichting 8ste dag heeft geen meerjarenprogrammering. Zij ontwikkelt incidenteel 

projecten, ingegeven door relevantie en urgentie gecombineerd met artistieke drang. 

Hoe kan impactvolle community-art ontwikkeld worden, hier gekoppeld aan een 

waanzinnige performance (en de legacy van website en nieuw bouwwerk). 

 

Bestuurders 

Jaap Ikink – voorzitter/secretaris 

Ron Leen – penningmeester 

Stichting 8ste Dag onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

  

Stichting 8ste dag onderschrijft de Code Culturele Diversiteit, zij is een groot 

voorstander van een cultureel divers team in staf, bestuur, stagiaires en 

vrijwilligers.  

  

Stichting 8ste dag onderschrijft de Fair Practice Code en wil een faire 

betaling en een duurzaam, eerlijk en transparant beleid voeren m.bt. de 

honorering van artiesten en medewerkers (zowel ZZP als in loondienst) waar 

zij mee werkt.  

 

5. Planning  
Performatieve en participatieve sloop: 1 november 2022 – uiterlijk 28 februari 2023 

Q1 2023: Ontwikkeling performance en technische aspecten mbt locatie/bouwwerk 

Q2 2023:  Performance op Oerol 

 

 

6. Team 

Marten Winters werkt samen met regisseur Aukje Schaafsma vanaf een vroeg 

stadium aan de concept- en scriptontwikkeling. Aukje speelt daarbij een belangrijke 

rol zowel in het performatieve gedeelte van de sloop als van de bouw  

Als kunstenaar heeft Marten Winters zich voldoende bewezen.  Zijn werk was in 

binnen- en buitenland te zien. De afgelopen jaren deed hij een grote projecten in 

Friesland, waaronder Man op het Veld (Oerol 2019), 8ste dag (2018) en 

SICHTBERENS. Voor de laatste twee ontving hij 02/03/2022 de Margaretha de 

Heerprijs. 
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Aukje Schaafsma is als theatermaakster verbonden aan Tryater en maakte o.a. ‘It 

gelok fan Fryslân’, ‘Parttime Paradise’ en ‘Wereldburgers van de Voorstreek’. 

Daarnaast heeft ze haar eigen performance collectief  ‘ La Isla Bonita’ . 

UItvoerend vormen zij een team samen met:  

Margret Havinga is een ervaren zakelijk leider. Momenteel werkt Margret ook voor 

Arcadia en het Noordelijk Film Festival. Recentelijk was ze betrokken bij o.a. 

Wadopera, Pier21, Fries Straatfestival. 

Esther Drijver en Bente Hout, beide zeer ervaren  (o.a. Kening,  Arcadia en LF2018) 

maakten het strategisch marketingplan.  Dit wordt geconcretiseerd in een 

uitvoeringsplan. Daarover wordt technisch advies gegeven (door Ben Vrielink).     

Financiële ondersteuning en advisering vindt plaats door een in de culturele sector 

ervaren administratiekantoor.  

 

7. Marketing en communicatie 
De marketing richt zich op: reuring creëren, het (re-)initiëren van netwerken. 

Storytelling: een gelaagd verhaal dat al 11 jaar duurt en nu tot een einde komt.  

 

We identificeren 4 doelgroepen:  

Doelgroep 1: Betrokken bouwers 

De mensen die betrokken waren bij de bouw van het schip, kinderen en jongeren die 

hebben geholpen en nu ouder zijn, studenten en stagiaires die destijds hebben 

ondersteund. 

 

Doelgroep 2: Inwoners van Leeuwarden/ publiek 

Inwoners van Leeuwarden, die interesse hebben in lokaal nieuws en verhalen over 

de stad, met als subdoelgroep volgers van Marten Winters, al zijn eerdere publiek. 

laat het zien wat er gebeurt, wat de historie van het schip was en enthousiasmeren 

voor de website (dus ook digitaal publiek wordt verwacht); 

 

Doelgroep 3: Cultuurliefhebbers 

De ‘bewuste mens’, een intellectuele groep, cultureel geoefend. Voor hen zal de 

kern van het verhaal de gelaagdheid van het project zijn: van sloop tm wederopbouw 

op Oerol (maar als aangegeven licht dat buiten de reikwijdte van deze aanvraag) ;   

 

Doelgroep 4: Beroepsgroepen in de bouwsector 

Architecten, aannemers, ontwikkelaars, slopers, mensen die met een professioneel 

oog de bouw en sloop van een object bekijken. 

 

Publiciteit speelt ook inhoudelijk een belangrijke rol in het project, omdat er veel 

elementen mbt interviews ed via website blijvend beschikbaar zijn. Communicatie 
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wordt vooral in stedelijke media,  en in samenwerking met LC en Omrop Fryslan 

opgezocht. Facebookpagina van aanvrager en kunstenaar Marten Winters,  idem 

voor Instagram zullen worden ingezet. Er wordt een nieuwsbrief gemaakt. De 

communicatie kan en zal ook verlopen met de partijen met wie wordt samengewerkt. 

 

 

8. Begroting 
Hier is de begroting voor het deelproject “sloop” opgevoerd, als onderdeel van de 

totaalbegroting, aangezien onzes inziens dit deel voor deze aanvraag het meest 

relevant is.  Desgewenst kunnen wij u informeren over de totaalbegroting.  
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BEGROTING SKIP

Honoraria Sloopperformance

Artistiek leider 6.500,00€                 

Regisseur 6.250,00€                 

Beeldregistratie sloopproces en interviews 5.000,00€                 

Fotograaf 1.750,00€                 

Productieleiding & vrijwill igerscoordinator 6.250,00€                 

Technische inhuur professionals  5.000,00€                 

Sloop en coordinatie 5.000,00€                 

Zakelijke leiding 3.750,00€                 

Financiele en zakelijke ondersteuning 2.500,00€                 

Finance & Control 1.050,00€                 

Webmaster 1.950,00€                 

Marketingmedewerker 3.000,00€                 

Totaal honoraria 48.000,00€               

Materieel voorbereiding

Webcams 600,00€                    

PC voor streaming 1.200,00€                 

Mobiel opname setje 500,00€                    

Vimeo 1.500,00€                 

Netwerk- en stroombekabeling 200,00€                    

Stall ing 3.000,00€                 

Apparatuur en materiaal voor de sloop 1.250,00€                 

Afvoer onbruikbaar sloopmateriaal 3.500,00€                 

Zeecontainer voor opslag 2.250,00€                 

Reiskosten 2.000,00€                 

Afsluiting vrijwill igers 2.500,00€                 

Totaal materieel voorbereiding 18.500,00€               

Publieksbijeenkomsten, marketing enpubliciteit 

Publiciteitsontwerp 750,00€                    

Techniek website 5.000,00€                 

Website creatie 5.000,00€                 

Podcasts 3.000,00€                 

sprekers thema-avonden 750,00€                    

Content 2.500,00€                 

Totaal  publieksbijeenkomsten marketing en publiciteit 17.000,00€               

Overig 

Verzekeringen 950,00€                    

Totaal overig 950,00€                    

TOTAAL 84.450,00€               -750,00€                              

DEKKING 

Stimuleringsregeling cultuur - onderdeel uitvoering 35.000,00€               in behandeling

Stichting Doen 13.000,00€               in voorbereiding

Prins Bernhard Cultuurfonds 5.000,00€                 in voorbereiding

Ritske Boelema Gasthuis 2.000,00€                 in voorbereiding

Coronasteun Gemeente Leeeuwarden 5.000,00€                 in behandeling

HNSW 10.700,00€               onderhavige aanvraag

Abe Bonnema stichting 10.000,00€               in voorbereiding

VSB Fonds 3.000,00€                 in voorbereiding

entree thema-avonden 600,00€                    

opbrenst catering bij thema avonden 150,00€                    

TOTAAL 84.450,00€               


