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DE REIS 
De Reis is het com

m
unity-art  

program
m

a van Keunstwurk dat  
uitdagende ideeën en initiatieven  
uit de Friese sam

enleving helpt  
realiseren. Ben jij betrokken bij een 
lokaal initiatief in Fryslân dat iets  
in beweging wil zetten? Dan kan  
De Reis je verder helpen.

 De Reis neem
t kunstenaars en bewoners van een 

dorp, wijk of gem
eenschap m

ee op ontdekkingstocht. 
Een tocht die kwesties uit de m

ienskip aanpakt,  
door het inzetten van kunst en cultuur. Ook wel  
com

m
unity art of culturele interventies genoem

d. 

 W
e speuren naar lokale initiatieven in Fryslân die  

het verdienen om
 op reis te gaan. 

 Geselecteerde initiatieven krijgen ondersteuning  
bij de concretisering van het project en er is  
cofinanciering beschikbaar om

 de plannen in de 
praktijk te brengen.

 De Reis laat m
et een tocht van projecten zien hoe 

kunst en cultuur ingezet kan worden als vliegwiel 
voor verandering. Daarbij wordt geëxperim

enteerd 
m

et verschillende werkwijzen voor culturele  
interventies. 

 Alle deelnem
ende projecten vorm

en sam
en een 

Com
m

unity of Practice. De Reis is opgezet als een  
gezam

enlijk leertraject, waarbij de kunstenaars en 
deelnem

ers van elkaar leren, elkaar helpen en  
versterken. 

 In 2017 en 2018 voert De Reis in heel Fryslân  
projecten uit. Daarnaast organiseren we een  
lezing en debatcyclus genaam

d Dwarskijkers,  
over de relevantie van kunst als katalysator voor 
m

aatschappelijke verandering. 

DE REIS / 2

VLIEGW
IEL

VOOR
VERANDERING



DE REIS / 4
 5  / DE REIS

Net zoals andere landelijke regio’s in Nederland  
en in Europa, staat Fryslân de kom

ende jaren voor  
de uitdaging het platteland vitaal te houden.  
Bevolkingskrim

p, werkgelegenheid, innovatie,  
kansen voor jongeren, vervoer en relatie tussen  
stad en platteland vorm

en uitdagingen die om
 een 

nieuw perspectief vragen. 

 Dit vraagt om
 een sam

enleving die zichzelf opnieuw 
uitvindt, die verandert. Oude oplossingen voldoen 
niet m

eer. Daarom
 kiezen de gem

eente Leeuwarden 
en Provincie Fryslân voor vernieuwing als basis voor 
hun sam

enwerkingsagenda 2013-2025. De Reis als 
onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 betekend 
een extra im

puls voor die am
bitie.

 In de aanloop naar Leeuwarden-Fryslân 2018 is  
De Reis al van start gegaan. Het idee van de  
iepen m

ienskip staat centraal, een gem
eenschap  

die naar buiten is gericht en die niet bang is voor 
veranderingen, m

aar die deze juist om
arm

t en  
weet te benutten.
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JE LEGT ERGENS EEN ROTJE ONDER
EN HET BEGINT TE KNALLEN
M

ensen worden even wakker geschud. Vervolgens ontstaat er van alles.  
M

ensen worden creatief. Er m
oet iets gebeuren. - W

outer Daane -
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Eén of m
eerdere kunstenaars gaan aan de slag m

et 
een them

a dat leeft bij bewoners. Dit kan en  
m

ag overal over gaan. Denk hierbij aan: het be-
spreekbaar m

aken van pijnpunten, bruggen bouwen,  
de leefbaarheid stim

uleren of visie ontwikkelen. 
Kortom

, er m
oet iets aangepakt worden. De Reis 

helpt om
 een beweging in gang te zetten! 

 De kunstenaar doet onderzoek, stelt vragen, gaat op 
zoek naar interesses en bouwt vervolgens  
sam

en m
et de deelnem

ers aan een kunstwerk, voor-
stelling, optreden of een andere vorm

 van kunst en 
cultuur. 

PROJECTEN VAN DE REIS VOLDOEN (IN POTENTIE) 
AAN DE VOLGENDE CRITERIA:
• 

 Contextueel: het project geeft een artistiek 
antwoord op m

aatschappelijke vragen die 
urgent zijn in de lokale context; 

• 
 Artistiek: de artistieke verbeeldingskracht 
geeft nieuwe perspectieven op de dagelijkse  
werkelijkheid en m

aakt dat ook een breed 
publiek zich er m

ee kan identificeren;

• 
 Participatief: door de gedeelde urgentie is er 
een grote betrokkenheid van deelnem

ers in de 
ontwikkeling en uitvoering van het project;

• 
 Transform

atief: het project resulteert in nieu-
we verbeelding, verbinding en com

petenties 
bij de direct betrokkenen en zet in op een 
blijvende verandering. 
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HET HEET NIET VOOR NIETS DE REIS
De weg er naartoe m

oet com
pleet verrassend zijn en die m

oet je overal kunnen brengen.  
Het einddoel m

oet je niet voor ogen hebben. Dan sta je open. Je m
oet de indrukken die je 

onderweg opgedaan hebt m
eenem

en. - Pieter Stellingwerf – BUOG -
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M
EEDOEN 

 Op www.dereis.frl vinden geïnteresseerde burgers en 
m

akers actuele inform
atie en een eenvoudig  

aanm
eldform

ulier. Je kunt ook proactief worden  
gescout door adviseurs van Keunstwurk. In alle  
gevallen liggen er dan drie fases voor je in het 
verschiet: het ReisBureau, de ReisCom

m
unity en het 

ReisNetwerk. Op de drem
pel van iedere fase geeft de 

selectiecom
m

issie advies of je door kan en neem
t de 

projectleider daarover de beslissing.

HET REISBUREAU
 Het ReisBureau is er om

 van een idee tot een  
gedegen plan te kom

en. Hiervoor organiseren we 
een aantal collectieve projectcafe’s in het bezoekers-
centrum

 van LF2018 en individuele adviesgesprekken 
op m

aat. In de projectcafe’s delen we kennis over 
sociaalartistieke projecten, hoe je effectief fondsen 
werft en hoe je een project kan pitchen. W

e bieden 
je inspirerende voorbeelden en handzam

e instru-
m

enten (o.a. Stipe.frl). W
e denken ook m

ee over de 
sam

enstelling van je projectteam
 en je draagvlak. 

Het beoogde resultaat is dat je zelf een voldragen 
projectplan kan pitchen bij de selectiecom

m
issie 

m
et een volledig uitgewerkt projectplan (artistiek, 

organisatie, productie, com
m

unicatie en financiën) 
en voldoende financiële dekking. Doe je dit succes-
vol dan krijg je een overeenkom

st aangeboden m
et 

cofinanciering vanuit het program
m

a - ReisBudget - 
en kan je door naar de volgende fase.

DE REISCOM
M

UNITY
 De ReisCom

m
unity is er om

 van een plan tot een  
effectief project te kom

en. Het traject start tegelijk 
m

et de uitvoering van je project. Het bestaat uit een 
serie van studiedagen - Het ReisLab - en een aantal 
individuele m

onitorgesprekken. Het ReisLab is 1 keer 
per m

aand en bestaat uit een aansprekende m
ix van 

externe inspiratie en gestructureerde intervisie.  
Doel is het delen van kennis en ervaring m

et collega 
m

akers en hun partners over het werken in de  
sociaalartistieke praktijk. 

 Actieve deelnam
e aan dit leerproces is onderdeel 

van je ‘overeenkom
st’ m

et De Reis en wordt ook 
deels vergoed vanuit het ReisBudget . M

et een aantal 
m

onitorgesprekken ondersteunen we je daarnaast 
individueel bij het docum

enteren en het optim
aliseren 

van je project gedurende de uitvoering (o.a. m
et de 

Arts Im
pact M

anager). Beoogd resultaat is een  
project m

et een stevige artistieke en participatieve 
kwaliteit dat daadwerkelijk het verschil m

aakt in de 
lokale context. Doe je dit succesvol dan krijg je een 
certificaat ‘Com

m
unity Artist’ van CAL-XL en ga je 

deel uitm
aken van het ReisNetwerk.

HET REISNETW
ERK

 Het ReisNetwerk is er om
 van een verzam

eling  
incidentele projecten naar een m

eerjarig program
m

a  
te groeien. W

e streven naar een duurzam
e relatie 

m
et de deelnem

ende m
akers en gaan onderzoeken  

hoe we dat concreet invulling kunnen geven in 
vervolgactiviteiten. Gezam

enlijk kunnen we ook een 
publiek debat aanjagen over de relevantie van kunst 
in m

aatschappelijke ontwikkeling en hoe dat  
concreet te vertalen naar een goed productieklim

aat 
voor sociaalartistieke praktijken in Friesland.  
M

akers en partners die zich succesvol en duurzaam
  

in een gezam
enlijk netwerk ontwikkelen zijn daar-

voor de beste am
bassadeurs. In 2017 en 2018 is 

dit ook onderwerp van een nieuwe debatcyclus 
‘Dwarskijkers’. In 2018 organiseren we een publieks-
program

m
a en een internationale conferentie over 

dit them
a. De Com

m
unity of Practice in Friesland 

is daarnaast onderdeel van een groeiend Europees 
netwerk van Com

m
unity Arts Labs (CAL-XL).
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• 
  M

INDSHIFT 
 

 Kunstenaars en beleidsm
akers zijn overtuigd 

van het belang van kunst in de sam
enleving.  

Ze zien hoe kunst een vliegwiel kan zijn voor 
m

aatschappelijke vernieuwing. 

• 
  VERBETERENDE PARTICIPATIEVE KUNSTPRAKTIJK

 
 De Com

m
unity of Practice levert een betere 

participatieve ontwerp- en kunstpraktijk  
die aantoonbaar bijdraagt aan positieve  
verandering in de sam

enleving.

• 
 IM

PULS VOOR CULTUUR
 

 De culturele infrastructuur in de steden en 
dorpen van Fryslân heeft een im

puls gekregen.  
Bovendien doen m

eer inwoners m
ee aan  

culturele activiteiten. 

• 
 SAM

ENW
ERKING

 
 In Fryslân, en in het bijzonder in regio’s,  
is een nauwe sam

enwerking tot stand  
gekom

en tussen culturele en m
aatschappelijke 

organisaties. 

• 
 EUROPEES NETW

ERK
 

 De Reis-com
m

unity m
aakt onderdeel uit van 

een Europees netwerk voor com
m

unity art die 
kruisbestuiving m

ogelijk m
aakt. 
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 De Reis is een initiatief van Keunstwurk:  
de provinciale organisatie voor cultuurparticipatie,  
cultuureducatie, cultuurinnovatie, talentontwikkeling 
en professionele kunst in Fryslân. 

W
E W

ERKEN SAM
EN M

ET: 
CAL-XL, het landelijk laboratorium

 voor kunst &
 

sam
enleving. 

DE REDACTIERAAD 
 De redactieraad is de adviescom

m
issie van De Reis 

en wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van 
Doarpswurk, Fries Sociaal Plan Bureau, M

inerva  
Academ

ie voor Popcultuur, NHL Docent Theater, 
Stenden W

elzijn nieuwe stijl, M
aster Kunsteducatie 

Hanze Hogeschool, D-Drive, Kunstkade, Tresoar, 
Tryater, LTO Noord, Europa Team

 2018, Het Bolwerk, 
M

ienskipcentrum
 Leppehiem

 en St. Toeristisch  
Netwerk de Friese W

ouden en het Europa Team
 2018.
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LEEUW
ARDEN-FRYSLAN 2018
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