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PERSBERICHT

Leeuwarden, 26 oktober 2017
Het Leeuwarder stadsdeel Oud Oost is vanaf eind september aan de slag gegaan met
muziek en dans, literatuur en lokatietheater, kermis/circusacts, beeldende kunst en
culinaire creaties. Met als resultaat onder andere exposities, pop-up musea, lokatietheater, popbühne, straatverhalen, een dichterskansel en een feestelijk terrein met
wijkeigen hapjes, de haffeltsjes.
Het publiek kan van al deze creatieve uitspattingen genieten op zondag 26 november
2017, tijdens de Gribus Elfstegentocht. Dit is een wandelroute door het stadsdeel
Oud Oost met op tal van punten voorstellingen en bezienswaardigheden. Met als
eindpunt de Oud Oost Oase, een feestelijk en kunstzinnig overdekt marktterrein. De
hele middag dus genietend onderweg!
En al deze kunstzinnige hoogstandjes worden op 14 en 20 januari 2018 meegenomen
in een groot theaterspektakel, ‘As alles metloopt, hè’we un optocht...’ Te zien in
het Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24A, Leeuwarden. Met veel aandacht
voor de identiteit van Oud Oost, dus het Leewarder taaltsje, Lunatokermisperikelen,
de architectuur van Piet de Vries, de authentieke buurtjes, de gloppen van een
gribus, het markante Vliet en de buurtwinkeltjes van weleer. Een spektakel van de
gewone man, voor de gewone man! Omdat kunst niet altijd elitair hoeft te zijn, maar
ook laagdrempelig heel pakkend is.
Dit sociaal-artistieke project met evenementenroute en theaterspektakel is bedoeld
om de saamhorigheid in Oud Oost te bevorderen en onder de vlag van de ‘iepen
mienskip’ eenieders talent te stimuleren. Dat alles met hulp van professionals uit het
stadsdeel zelf. Het is een initiatief van de Stichting Met Kunst Meer Mens, in samenwerking met sociaal-maatschappelijke instellingen en ondersteund door onder andere
de provincie Fryslân en de gemeente Ljouwert.
Persdocumentatie downloadbaar via: www.oudoostvertelt.nl
Aanvraag specifiek materiaal via: oudoostvertelt@gmail.com of 06 53 60 51 20
Perscontact: Willy Bergsma, 06 14 58 97 45

