yn ferskate fasetten wer dúdlik foar it fuotljocht
brocht hat. Der wienen op dizze jûn sa'n 200
besikers dy’t op fjouwer lokaasjes, wêrfan twa yn
'e iepen loft, genietsje koene fan de konserten mei
optredens lykas fan Albert Bonnema mei Rixt van
der Kooij, Marieke de Bruijnen Pauline Post, Johan
Bijhold, Tjalling Wijnstra mei syn koar Het Cantoor,
en Wiebe Kaspers mei syn ensemble.

der wêze mocht en wêrt in hiele protte minsken,
Boarnsters en oare besikers, fan genietsje koene.
Dit is te tankjen oan dy grutte groep minsken,
frijwilligers, professionals, dy’t mei enoarme ynset
soarge hawwe, dat dit evenemint der komme koe
en geweldich slagge is.

As lêste

Fierder hat Toonkunstkoor Dokkum tegearre mei de
Sneker Cantorij Paulus Folkertsma syn kantate Wer
binn'de fjilden grien twa kear útfierd, yn Snits en yn
Dokkum.

U

s aktiviteiten binne net altyd direkt sichtber
foar jo as donateur, mar jo bydrage wurdt goed
bestege yn ús stribjen de muzyk fan Paulus Folkertsma te befoarderjen.

Al mei al wie 2018 in jier foar ús om foldien en mei
plesier op werom te sjen.
De ynspanningen fan al dy jierren begjinne harren
fruchten ôf te werpen, en jo as donateur hawwe hjir
in wichtige bydrage oan levere mei jo finansjele en
morele stipe.

Dat blykt no mar wer út 'e súksessen fan it ôfrûne
jier.Mochten wy jo donaasje noch net ûntfongen
hawwe, dan fersykje wy jo dizze oer te meitsjen op
ús bankrekkennûmer NL65 RABO 0131587048 t.n.f.
Paulus Folkertsma Stichting.

In jûn, dy’t flekkeleas en op roltsjes ferrûn, mei in
prachtige oanklaaiïng op de ferskillende lokaasjes
en dy’t rûnom folle wurdearring krige fan de besikers. In jûn ek om net gau te ferjitten.
Foar my persoanlik en foar myn bern en bernsbern
wie dit hiel spesjaal om de muzyk fan myn man, harren heit en pake yn syn wenplak hearre te kinnen.
		
Helga Folkertsma

Foto ympresje fan de útfierenden

Reaksje Bouke Oldenhof

I

Ik ha bot genoaten fan de muzyk. Hichtepunt foar
my wie it koar yn de tsjerke, en dan noch spesjaal
it stik “It is sa stil”. Prachtige muzyk, prachtich útfierd,
it sjongt my noch yn de holle.
Moai sa’t Paulo dat stikje die op de stoepe.

Neist dizze konserten spile it 100-jierrige korps
Concordia op it wetter fan de Boarn en dêrnjonken
waarden ferskate oare aktiviteiten organisearre sa as
in eksposysje yn it eardere waachgebou en in teatrale ferbylding, skreaun troch Bouke Oldenhof fan
Paulus Folkertsma, troch syn soan Paulo Folkertsma.
De bern fan 'e twa skoallen yn Aldeboarn binne
belutsen by it festival troch in edukatyf projekt
troch Ardy Proot.
Hjir ûnder yn dizze NIJS kinne jo inkelde reaksjes
lêze fan meiwurkers en besikers.

violiste Marieke de Bruin
en pianiste Pauline Post

It Cantoor û.l.f.
Tjalling Wijnstra
en pianist Johan Bijhold

Reaksje Helga Folkertsma

W

at in prachtige jûn hat it west op sneon 23
juny!
“Twirre” is fertaald “wervelwind” – en werveljend
wie it!
It begûn allegear al yn 2016, doe’t Jenny Zwanenburg my oanskeat en sei ‘we moatte ris prate’.
Doe kaam se mei it plan om yn Aldeboarn wer ris
wat mei de muzyk fan Paulus Folkertsma te dwaan,
op in besûndere manier. Oft se doe der by stil stie
wat se har op ‘e hals helle?
Se hat it foarinoar krigen om, tegearre mei
An de Wrede, in grutte groep minsken foar dit
idee entûsjast te meitsjen en harren bliuwend
te motivearjen.
En - hast twa jier letter stie der in evenemint, dat

It wie wol hiel bysûnder dat de soan syn heit spile.
Der wiene minsken dy seine dat de stim hast itselde
wie. Moai ek dat de reaksjes goed wiene.

Albert Bonnema en
pianiste Rixt van der Kooij

it ensemble fan Wiebe Kaspers

Bouke Oldenhof

Oare aktiviteiten

I

t jier 2018 brocht noch mear posityf omtinken
foar Folkertsma's muzyk.
Sa is it troch koar "Het Cantoor" by gelegenheid
fan harren jubileum de Jonkerboer seleksje, dy't
hja útfierd hawwe yn Aldeboarn op 23 juny, op it
programma fan harren lustrumkonsert set,
2
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CD Mimerij en sololietenbondel
Muzyk klinkt yn myn hert

Fan de redaksje

I

t is faaks in bytsje let, mar wy, as bestjoer fan de
Paulus Folkertsma Stichting, wolle net neilitte om
jo in lokkich, sûn en muzikaal 2019 te winskjen.

D

e cd en it boek binne noch hieltiid te keap,
sjoch op de webside www. paulusfolkertsma.nl
foar mear ynformaasje of mail nei
info@paulusfolkertsma.nl

Wy wolle jo ek tankje foar jo stipe, ek yn it ôfrûne
jier, dat is tige wichtich foar ús.
Jo helpe ús om ús taak, de muzikale neilittenskip
fan Paulus Folkertsma te behearen en muzyk te promoatsjen en hearre te litten.

Midsimmertwirre, minifestival
muzyk fan Paulus Folkertsma

D

oe’t ferline jier de mooglikheid kaam om in
muzykfestival te hâlden yn it wenplak fan Folkertsma mei allinne wurken fan him, hawwe wy dat
mei beide hannen oanpakt.
Yn in eardere edysje fan NIJS hawwe wy útlein hoe't
dit plan ta stân kaam en hoe't troch in protte ynset
fan entûsjaste Boarnsters en ús bestjoer wurke is
oan de realisaasje dêrfan.
De nije stichting Aldeboarn Foarút hat it organisatoaryske part op him nommen en wy fan de Paulus
Folkertsma Stichting, namen de muzikale ynhâld
foar ús rekken en binne der yn slagge om musisi fan
namme nei Aldeboarn te heljen.
Der binne grif donateurs en belangstellenden
dy’t dit muzikale evenemint, "Paulus Folkertsma’s
Midsimmertwirre" persoanlik meimakke ha; wa ‘t
net oanwêzich wie hie letter de mooglikheid om in
yndruk te krijen op ús webside.

Kolofon
NIJS is in útjefte fan de
Paulus Folkertsma Stichting.
NIJS wurdt tastjoerd oan
donateurs en belangstellenden.
Redaksje: Sekretariaat fan de
Stichting, Hemma Oddastrjitte 13
8927 AA Leeuwarden
Foarmjouwing: Eeltsje Folkertsma
Foto's: WM-Fotografen
Donaasjes: minimaal € 11,50 per jier

Wy kinne weromsjen op in tige slagge muzikale
jûn op sneon 23 juny, it wykein nei de langste dei,
dy’t allinne mar entûsjaste en geunstige reaksjes
oplevere hat en de muzyk fan Paulus Folkertsma

Ynternet: www.paulusfolkertsma.nl
E-mail: info@paulusfolkertsma.nl
Keamer fan Keaphandel nr. 41004030
Februari 2019
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