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Stichting Media Art Friesland haalt de beste jonge 
en internationale experimentele kunst naar Noord 
Nederland en presenteert die aan een breed publiek. Het 
spectrum aan kunstvormen waarvoor wij ruimte bieden 
is breed. Onze definitie van mediakunst is in de loop der 
jaren geëvolueerd van ‘kunst met een stekker’ naar ‘alle 
vormen van kunst die gebruik maken van innovatieve 
middelen en productieprocessen en die de wereld van 
nu en straks als onderwerp hebben’. Een mechanisch 
kunstwerk dat in deze digitale tijden een innovatieve 
oplossing biedt voor een hedendaags vraagstuk, vinden 
wij net zo relevant als werken waarin technologische 
hoogstandjes in een nieuwe context ingezet worden. 
Ook is er volop ruimte voor expressie, experiment en 
performance. Veelal zijn de werken die wij presenteren 
geëngageerd en spraakmakend. Zij becommentariëren 
de actualiteit en nodigen uit tot reflectie en duiding.
Wij bieden hiermee in Leeuwarden en Friesland een 
uniek podium dat disciplines en stromingen bij elkaar 
brengt. Ontmoeting tussen lokale kunstenaars en 
actoren en nationale en internationale makers is voor 
ons essentieel en vanzelfsprekend. De enige grens die 
wij accepteren is die van ons voorstellingsvermogen. 
Daarbinnen is het onze stijl en ons beleid om alles 
wat actueel is te willen verkennen en, waar enigszins 
mogelijk, artistiek inhoudelijk of anderszins winstgevend 
bij elkaar te brengen.

Inleiding

De werken 
becommentariëren de 
actualiteit en nodigen 

uit tot reflectie en 
duiding
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Stichting Media Art Friesland heeft de volgende 
doelstellingen:
• Een breed publiek kennis laten maken met en laten 

participeren in vernieuwende kunst.
• Bijdragen aan vernieuwing en ontwikkelingen in 

de kunsten op lokaal, regionaal en internationaal 
niveau.

• Een podium bieden voor artiesten om hun werk 
te tonen, nieuw werk te creëren en hun netwerk 
en naamsbekendheid te verbreden, hierin ook 
uitdrukkelijk bij te dragen in de talentontwikkeling 
van deze artiesten.

Deze doelstellingen trachten wij te verwezenlijken door:
• Presentatie van opmerkelijke werken, projecten en 

performances op wisselende, onverwachte locaties 
waar zij gezien worden door én kunstpubliek én 
toevallig voorbijgangers wiens belangstelling 
gewekt wordt.

• Samenwerking met het onderwijs, culturele 
instellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen.

• Aanbieden van verdieping over kunst, wetenschap 
en maatschappij door in te spelen op actuele 
politieke en maatschappelijke vraagstukken.

• Betrekken en ondersteunen van lokale kunstenaars 
en creatieve ondernemers.

• Bundelen van de krachten van de in het Noorden 
opererende instellingen als het gaat om innovatieve 
technologie en media, wetenschap en kunst.

• Actief betrekken van lokale talenten bij de 
programmering en uitvoering van het festival.

Praktisch houdt dat in:
De belangrijkste activiteit van Stichting Media Art 
Friesland is het Media Art Festival dat ieder najaar 
georganiseerd wordt. We presenteren de beste werken 
van aanstormend talent (Young Masters expositie) in 
combinatie met werken en projecten van internationaal 
gerenommeerde kunstenaars. Ieder jaar is er een 
centraal actueel thema dat gedurende de drie weken 
van het festival vanuit verschillende perspectieven 
benaderd en onder de aandacht gebracht wordt. Dit 
gebeurt d.m.v. discussie, presentaties en workshops. 
Daarnaast is er volop ruimte voor presentaties en 
performances van makers uit de regio. Zij krijgen door 
het festival exposure, en het festival is goed ingebed in 
de eigen omgeving.

Het festival bereikt een groot en divers publiek, 
dat in aanraking komt met veel interactieve kunst 
en presentaties op bijzondere locaties. Het biedt 
het publiek volop gelegenheid om, begeleid door 
kunstenaars en andere deskundigen, kennis te 
maken met mediakunst en er door middel van 
actieve participatie dieper in te duiken. Dit wordt 
gecombineerd met volop kunstzinnig vertier en 
spraakmakende presentaties, deels op locaties van 
samenwerkingspartners en in de openbare ruimte. Deze 
brede, laagdrempelige aanpak zetten wij de komende 
jaren voort. Daarbij zetten wij in op groei en variatie in 
inhoud en vorm, een groeiend bezoekersbereik en een 
versteviging van de positie van experimentele kunst in 
Noord-Nederland.

De brede, laagdrempelige 
aanpak zetten wij de 

komende jaren voort.
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Welke koers willen wij de komende jaren varen om 
verder te werken aan onze doelstellingen?
Door de succesvolle festivals van de afgelopen jaren 
heeft Media Art Friesland een sterke positie veroverd in 
de cultuursector: publiek, makers en andere instellingen 
uit zowel cultuur als andere sectoren (bijvoorbeeld 
technologie, sociale zaken) vinden ons als deskundige, 
originele en daadkrachtige partner. Deze status willen 
wij de komende jaren graag consolideren en verder 
uitbouwen door een drietal werkvormen, te weten 
samenwerking, het delen en bevorderen van expertise 
en het ontplooien van meer eigen activiteiten.
Een experiment om deze doelen te bereiken is een 
grote pilot in december 2016, waar tal van partners 
uit bedrijfsleven en van culturele instellingen 
aan meewerken en dat een drastische sprong in 
bezoekersaantallen teweeg moet brengen: LUNA.

LUNA – Leeuwarden Urban Night Adventure
Samen met het Leeuwarder bedrijfsleven organiseert 
Media Art Friesland een pilot-editie voor een nieuw 
stadsbreed festival voor lichtkunst en andere, deels 
experimentele, uitingen in de donkere tijd van het 
jaar onder de titel ‘LUNA’. Het is een laagdrempelig 
massaevenement waarbij bezoekers een route kunnen 
lopen langs licht- en geluidskunstwerken van lokale en 
internationale makers in de openbare ruimte van de 
binnenstad van Leeuwarden. LUNA kan voor een zeer 
breed publiek een eerste instap in de mediakunst bieden 
en daardoor het begrip voor kunst bevorderen en het 
draagvlak ervoor versterken. In 2016 is de LUNA-pilot 
onderdeel van het Media Art Festival dat tegelijkertijd 
plaatsvindt. In 2017 willen wij de eerste volwaardige 
editie van het LUNA Festival realiseren

Wederzijdse versterking
De stap naar de openbare ruimte is een publiekstrekker 
en het Media Art Festival wordt erdoor versterkt, zowel 
inhoudelijk als qua publieksbereik. De hoofdlocatie van 
het Media Art Festival wordt meegenomen in de LUNA 
route. Het is de plek, waar nieuwsgierige bezoekers 
verdieping geboden krijgen. Hierdoor zullen wij voor 
de jonge experimentele kunst van de Young Masters 
expositie een groot bereik realiseren bij een breed 
publiek.

In de internationale context onderscheidt LUNA zich 
van de vele andere lichtfestivals die de afgelopen jaren 
gelanceerd zijn door een sterk artistiek programma 
met veel ruimte voor experiment en innovatie. LUNA 
is niet alleen een lichtfestival. Er is ruimte voor veel 
kunstvormen, met name ook geluidskunst. Daarnaast 
heeft LUNA een sterk coöperatieve opzet. Bedrijfsleven 
en culturele instellingen gaan een succesvolle 
symbiotische relatie aan, waarbij alle partijen vanuit 
hun expertise, draagkracht en smaak bijdragen zonder 
hun individuele identiteit in te leveren. LUNA wordt ook 
omschreven als ‘Leeuwarden Urban Night Adventure’ - 
een nachtelijke ontdekkingstocht door de stad die onder 
een verbindend thema uiteenlopende artistieke posities 
en disciplines presenteert en alle ruimte biedt voor 
lokale inbreng.

Afhankelijk van het succes van de gekoppelde 
evenementen, is een volledig samengaan van het 
Media Art Festival en LUNA denkbaar. Het behoort 
tot de mogelijkheden om de verhoudingen zodanig 
om te draaien dat de MAF Young Masters expositie 
en competitie onderdeel worden van LUNA. Dat kan 
in de toekomst de koepel zijn voor alle activiteiten 
– de expositie, de lichtroute in de openbare ruimte, 
presentaties van internationaal vooraanstaande 
kunstenaars en het podium voor regionaal talent. Ook 
biedt de koepel ruimte voor samenwerking met andere 
evenementen in dezelfde periode zoals bijvoorbeeld 
Explore the North. Vanaf dit jaar werken wij al actief 
samen met Freeze en de Internationale Week van de 
Academie voor Popcultuur.

Meer zichtbaarheid ook buiten het festival om
Om constant een actieve rol te spelen als bevorderaar 
en promotor van kunst en kunstenaars, kiest het 
team van Media Art Friesland ervoor om ook buiten 
het Media Art Festival om beter zichtbaar te zijn in 
Leeuwarden en wijde omstreken. We willen een nog 
actievere rol spelen in het kunstenveld door gedurende 
het hele jaar aanwezig te zijn in de vorm van een 
klein aantal evenementen en actieve samenwerking. 
Deze activiteiten zijn vooral te beschouwen als 
marketinginstrumenten. We binden het publiek er mee, 
experimenteren met thema’s en presentatievormen en 
creëren regelmatig pr-momenten. Voorbeelden zijn:

Consolidatie en
versterking 2017-2020
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- Incidentele projecten/educatie
Voor de continuïteit van het aanbod gedurende het 
hele jaar gaat Media Art Friesland in de kwartalen, 
waarin de festivals niet plaatsvinden, workshops, 
Masterclasses en thema-avonden organiseren. Deze 
kunnen voortborduren op de thema’s van de festivals, 
maar ze kunnen ook inspelen op actualiteit (bijvoorbeeld 
het presenteren van een kunstenaar die in het nieuws is) 
en op de scholingsbehoefte van een bepaalde doelgroep 
(bijvoorbeeld een inspiratieavond voor studenten of 
lokale kunstenaars). Deze activiteiten vinden in 2017 en 
2018 minimaal 1x per kwartaal plaats. Na de piek van 
2018 is er bij team en publiek naar verwachting weer 
meer ruimte voor activiteiten en wordt de frequentie 
opgeschroefd naar minimaal 2x per kwartaal.

- Verstrekken van opdrachten
Om te werken aan de kwaliteit van mediakunst in het 
Noorden en aan kansen en presentatiemogelijkheden 
voor talentontwikkeling uit de regio ambieert Media 
Art Friesland het om opdrachten te verstrekken aan 
kunstenaars. Dit kan autonoom gebeuren en ook in 
samenwerking met overheden en bedrijfsleven. Door zelf 
het initiatief te nemen voor het gestructureerd opbouwen 
van een actieve opdrachtenpraktijk zijn kwaliteit en 
kwantiteit van projecten niet louter afhankelijk van de 
vraag van de markt.

- Expertise delen en bevorderen
Graag willen wij de expertise, die in ons team en netwerk 
gebundeld is, beschikbaar stellen aan een ieder die daar 
behoefte aan heeft. Media Art Friesland wordt regelmatig 
benaderd voor adviesgesprekken, brainstorms en 
medewerking in conceptonwikkeling voor derde partijen. 
Binnen de huidige organisatorische structuur kunnen 
wij daar slechts beperkt gehoor aan geven. Media Art 
Friesland wil de komende jaren nog actiever de markt op 
als partij waarbij men terecht kan voor advisering op het 
gebied van kunst in gebouwen en openbare ruimte, voor 
mediakunst onderdelen van andere festivals en door voor 
kunstenaars en partners als loket in programmering en 
productie van innovatieve kunstprojecten te fungeren.

- Samenwerking met andere partijen in Noord-Nederland 
en internationaal
Media Art Friesland werkt veel samen met andere 
partijen (organisaties, bedrijven en kunstenaars), zowel in 
het kader van het jaarlijks Media Art Festival als ook op 
andere momenten in het jaar en in het kader van festivals 
van anderen.

Voorbeelden van instellingen waarmee wij al regelmatig 
samenwerken:

Academie voor Popcultuur
Noordelijk Film Festival
Fries Museum
Poppodium Neushoorn
LWD2018
Friesland Pop/Freeze Festival
RUG/Campus Fryslân
Noordelijke Hogeschool, Stenden, D-Drive
Kunstkade

Voor de toekomst zijn er plannen voor gezamenlijke 
projecten met o.a.:

het Groninger Tschumipaviljoen
Friese Milieufederatie
Kunst aan de Haven
de Heerenveen Light Challenge
Eurosonic Noorderslag
Keunstwurk
Oranjewoud Festival
Kennisinstellingen

Intensieve samenwerking is er ook met kennisinstellingen 
in het hele land. Op structurele basis wordt er 
programma geleverd voor studenten van de Academie 
voor Popcultuur voor wie Media Art Friesland ook 
een podium biedt. Van de Noordelijke Hogeschool, 
Stenden en hogescholen uit andere delen van het land 
(bijvoorbeeld NHTV, Designacademie, Akademie voor 
Bouwkunst) nemen studenten deel aan projecten en zij 
doen werkervaring op als stagiaires.

Samenwerking podia beeldende kunst
Vanaf oktober 2016 is Media Art Friesland lid van ‘De 
Noordernaars’, een platform voor presentatie-instellingen 
voor hedendaagse kunst in Noord-Nederland. De leden 
verbinden hun krachten, ontwikkelen activiteiten  en 
kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid 
teneinde gezamenlijk de individuele programma’s te 
versterken. Partners zijn in Friesland: VHDG en Kunsthuis 
Syb; in Groningen: SIGN Gallery, NP3, CBK en Academie 
Minerva; in Drenthe: Stichting KiK.
 
Samenwerking internationaal
Om ook internationaal te laten zien dat er in Fryslân een 
goed klimaat is voor innovatieve kunst en om het aanbod 
voor kunstenaars en publiek in de regio te versterken, 
werken we samen met belangwekkende internationale 
kunstenaars en instellingen. Door de artistiek teamleden 
die allen met hun individuele praktijk internationaal 
opereren, beschikt Media Art Friesland over een 
interessant en breed internationaal netwerk. Samen 
met collega instellingen in o.a. Spanje, Letland, Finland, 
Ierland, Polen en Duitsland worden de komende jaren 
activiteiten ontplooid en uitgewisseld.
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Wat is er nodig om de consolidatie en 
groei te verwezenlijken?
In de huidige situatie zet het team zich 
in tegen bescheiden vergoedingen en 
met een groot beroep op enthousiasme 
en werk in eigen tijd. Deze situatie is 
geschikt om het niveau te houden, 
waarop tot nu toe gewerkt wordt: een 
jaarlijks festival en incidenteel adviseren. 
De afhankelijkheid van de onbezoldigde 
beschikbaarheid van de teamleden staat 
meer continuïteit en gestructureerd 
werk in de weg. Om een actieve en 
flexibel inzetbare partner te kunnen zijn, 
dient er geïnvesteerd te worden in de 
personeelsopbouw van de stichting.

Niet investeren in stenen, wel een 
eigen plek
Wij geloven in flexibiliteit en spontaniteit. 
We zouden graag in samenwerking met 
de gemeente zoeken naar huisvesting 
waar wij kunnen werken en ons 
ontwikkelen en daarnaast toegankelijk 
en zichtbaar zijn voor de stad. Idealiter 
is dit een zodanig flexibele ruimte dat 
die ook makkelijk om te bouwen is in 
werkruimte, expositiezaal of bioscoop. 
Dit alles kan met minimale middelen, 
hoe karakteristieker de ruimte, hoe 
uitdagender en inspirerender. Onze 
sterke voorkeur gaat uit naar een ruimte 
in de binnenstad van Leeuwarden, waar 
publiek makkelijk binnen kan lopen. Ook 
regelmatig verhuizen naar spannende 
leegstaande panden zien wij eerder als 
kans dan als belemmering.
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De institutionele omgeving
Media Art Friesland opereert in de Noordelijke sector 
van de beeldende kunsten. Deze bestaat vooral uit 
musea en tweedelijns instellingen die er gezamenlijk 
voor zorgen dat de traditionele kunstvormen, 
culturele highlights en het cultuurhistorisch erfgoed 
goed geconserveerd en gepresenteerd worden (o.a. 
Belvédère, Fries Museum, Groninger Museum, Museum 
Dr888, Martenamuseum). Daarnaast zijn er diverse 
kunstenaarsinitiatieven en kunststichtingen die zich 
toegelegd hebben op het initiëren van projecten met 
gevestigd en aankomend talent (VHDG, Kunsthuis 
Syb, NP3, SIGN) of die zich inzetten voor het 
behoud van specifieke kunstwerken (o.a. Wallhouse, 
Tschumipaviljoen). Al deze grotere en kleinere spelers 
presenteren soms vergelijkbare experimentele en 
elektronische kunst. Media Art Friesland onderscheidt 
zich door de grote festivals, waarmee een breed 
en divers publiek bereikt wordt en door het streven 
om sterk te zijn door ondersteuning, advisering en 
samenwerking.

De rol van Media Art Friesland
Media Art Friesland heeft experimentele en 
technologische kunst als speerpunt. Wij zetten ons 
in voor de toepassing van nieuwe technologieën 
in de kunsten en wij bevorderen het inzetten van 
deze technologieën op nieuwe, niet voor de hand 
liggende terreinen. Daardoor stimuleren wij artistiek 
onderzoek en technologische ontwikkeling. Vaak zijn 
kunstenaars de eersten die door experiment met 
nieuwe technologieën nieuwe toepassingen ontdekken, 
de ontwikkeling hiervan en de maatschappelijke 
implementatie en acceptatie bevorderen.

Deze positie in het artistiek-technologisch proces is per 
definitie kwetsbaar. Technische middelen zijn vaak nog 
niet volledig rijp als kunstenaars ze al oppakken om er 
weer nieuwe wegen mee te bewandelen. De uitkomst 
van de processen is doorgaans ongewis. Hetzelfde 
geldt voor andere, niet-technologische experimenten, 
waarvoor wij ruimte bieden zoals performancekunst. 
Ook deze zoekt nieuwe wegen, durft falen aan en is 
daardoor moeilijk te voorspellen, te beschrijven en te 
promoten.

Juist deze kwetsbaarheid, de speelsheid en de openheid 
van een proeftuin staan centraal in het werk van Media 
Art Friesland. Binnen de komende vier jaar willen wij bij 
publiek, makers en partners definitief de plek verwerven 
van betrouwbare leverancier voor onvoorspelbare doch 
doorgaans boeiende indrukken die de waarneming op 
scherp zetten en verandering van houding tot stand 
kunnen brengen.

Voorbeelden hiervan zijn participatieve 
geluidsperformances waarbij het publiek onder 
aanleiding van professionals geattendeerd wordt op 
omgevingsgeluiden, mogelijkheden om synthetisch 
geluid te produceren en het zelf bouwen van al dan niet 
elektronische instrumenten. Wie zich eenmaal heeft 
ingelaten op zo’n experiment zal in de toekomst anders 
omgaan met prikkels en geluiden. Want: ‘Het verschil 
tussen muziek en lawaai is enkel en alleen of je het wílt 
horen.’ aldus de Zwitserse geluidskunstenaar Bruno 
Spoerri.

Positionering

Sterktes Zwaktes
Expertise
Draagvlak bij stakeholders
Regionaal, nationaal, internationaal netwerk

Kleine personele bezetting
Beperkte zichtbaarheid door het jaar heen
Geen structurele financiering
Geen eigen vermogen

Kansen Bedreigingen
Unieke positie in Noord-Nederland
Technologische ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen
Samenwerking met andere instellingen

Slinkende belangstelling voor vrijwilligerswerk
Bezuinigingen in de culturele sector
Strengere wetgeving voor evenementen
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Media Art Friesland stelt zichzelf een 
tweeledige opdracht: die van een breed 
publieksbereik en die van een verdieping 
en talentontwikkeling voor professionals. 
Vrijwel ieder product biedt ontwikkel- en 
presentatieruimtes voor kunstenaars én de 
mogelijkheid voor publiek om er actief of 
passief aan deel te nemen.
 
Voor het brede publieksbereik richten wij 
ons op volgende doelgroepen:
• het algemeen publiek in de openbare 

ruimte
• kunstliefhebbers
• cultuurtoeristen
• onderwijs (passende programma’s 

voor alle schoolvormen van 
basisonderwijs tot en met 
kunstopleidingen en -cursussen)

• kinderen (interactieve werken in onze 
exposities voor alle bezoekers tussen 
4 en 18 jaar oud)

Professionele doelgroepen zijn:
• talentvolle jonge kunstenaars
• professionele (internationale) 

kunstenaars
• culturele instellingen, bedrijfsleven, 

overheden
 
Met het uitgebreide programma willen wij 
de komende jaren onderstaande aantallen 
deelnemers en bezoekers trekken:

Bereik
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Het team van Media Art Friesland bestaat uit deskundige mediakunstenaars en producenten die samen een 
schat aan expertise én een rijk internationaal netwerk vertegenwoordigen. Voor activiteiten en festivals wordt het 
team uitgebreid met tientallen vrijwilligers en stagiairs, waarbij intensief samengewerkt wordt met de Leeuwarder 
onderwijsinstellingen.

Team
Andrea Möller                     directeur
Ruben Boxman                       programmeur Young Masters
Adri Schokker                    programmeur Young Masters
Yvonne Blaauw                   educatief medewerker
Michel Pitstra                    programmering sectie SOUND
Anja Hertenberger                  programma-adviseur
Desiré Hindriks                    administratief medewerker
Sophie Werdmüller von Elgg  coördinator marketing/pr
Marieke Hofstra                   redacteur
Jos Blomsma                          beelddesigner
Ilona Vergonet   coördinator productie
Marinus Groen   technisch producent
Wietske de Vries                     vertaler
 
Bestuur
Voorzitter                 Albert van der Kooij, directeur Frisian Design Factory
Penningmeester   Janke Brands, zakelijk leider ETEP en beleidsmedewerker Eurosonic Noorderslag
Secretaris                    Marie-Jeanne Ameln, directeur SIGN Gallery Groningen

Organisatie
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De begroting voor het Media Art Festival en LUNA 
2017, inclusief begeleidende activiteiten gedurende 
het jaar, bedraagt 395.000 Euro. In 2018 werken wij 
graag mee aan een geslaagde Culturele Hoofdstad van 
Europa. In dat jaar wordt het Media Art Festival nog 
internationaler. Wij gaan gaan dan, naast de 15 talenten 
van de Nederlandse kunstacademies, ook 10 jonge 
kunstenaars uit andere Europese landen uitnodigen. 
LUNA krijgt in 2018 een XXL-editie waarvoor wij in 

totaal 20 internationale top kunstenaars uitnodigen. 
Het festival wordt dan ook uitgebreid van 5 naar 
minimaal 10 dagen. De totale begroting voor 2018 is 
een kleine 643.000 Euro. Na 2018 worden de festivals 
teruggeschaald naar het niveau van 2017. Daarbij 
trachten wij zoveel mogelijk de internationale dimensies 
die voor 2018 zijn opgezocht, mee te nemen naar de 
toekomst.

De begroting is opgebouwd uit de vier elementen:

• Media Art Festival
• LUNA
• 3 begeleidende activiteiten gedurende het jaar
• samenwerking en advisering

Hiervoor is gekozen om de specifieke kosten, inclusief overhead, per activiteit zichtbaar te maken. Wij menen hiermee 
ook aan te tonen dat, gezien de omvang van de activiteiten, de overheadkosten als gevolg van het samengaan van het 
Media Art Festival en LUNA relatief laag zijn.

De gespecificeerde begrotingen treft u aan in bijlage 1.

Begroting
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Inleiding
Om de in het beleidsplan 2017-2020 beschreven ambities te verwezenlijken, zetten wij in 2017 in op 
continuering van het Media Art Festival (MAF) en uitbreiding van het LUNA Leeuwarden Urban Night 
Adventure naar een volwaardig evenement. Daarnaast organiseren we in ieder van de eerste drie kwartalen 
van het jaar (de ‘festivalvrije’ periode) een publieksbijeenkomst en zetten we in op versterking van de 
samenwerking met lokale, regionale en internationale partners.

MAF
Hoofdactiviteit van Media Art Friesland blijft het jaarlijks Media Art Festival (MAF). We hebben de afgelopen 
jaren flink getimmerd aan onze naamsbekendheid in de wijde regio en internationaal. Onze voornaamste 
focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van aanstormend talent uit binnen- en buitenland.

LUNA
We verwachten op dit moment (november 2016) dat de pilot voor het LUNA Lichtfestival in december 
2016 een groot succes wordt. Het enthousiasme over het concept is groot. De samenwerking met diverse 
partners uit cultuur en bedrijfsleven verloopt voorspoedig. Wij hopen met deze pilot een breed draagvlak te 
creëren voor innovatieve kunsten zodat we de komende jaren aan het einde van ieder jaar een stads-breed 
festival in de openbare ruimte van Leeuwarden kunnen organiseren. Een festival dat een groot en breed 
publiek bereikt, dat kansen biedt aan regionale makers en ondernemers, dat locals in contact brengt met 
internationale gastkunstenaars, en dat Leeuwarden en Fryslân stevig op de kaart zet.

Incidentele activiteiten gedurende het jaar
De incidentele activiteiten kunnen de vorm hebben van een kortstondige presentatie van een interessant 
nieuw project of kunstwerk. Het kan ook  een discussie over een actueel maatschappelijk of artistiek 
onderwerp zijn. Door deze activiteiten willen we het publiek binden aan onze organisatie en de aandacht voor 
mediakunst gedurende het hele jaar vasthouden, zij het op een lager pitje. Kunstenaars uit de regio willen we 
hierdoor betrekken bij de totstandkoming van de festivals. We willen inspiratie leveren en artistieke productie 
stimuleren. In het ideale geval is mede als gevolg hiervan dan een substantieel gedeelte van de programma’s 
van MAF en LUNA van regionale kunstenaars afkomstig.

Samenwerking
Stichting Media Art Friesland staat middenin het Noord-Nederlandse culturele veld en werkt samen met een 
groot aantal collega instellingen. Wij coproduceren, adviseren en programmeren voor, of in samenwerking, 
met andere festivals, organisaties en bedrijven.

Internationaal zetten we de samenwerking met kunstenaarsresidentie AADK Spain voort. Ook in 2017 
kunnen weer 3 MAF Young Masters werkperiodes doorbrengen in de studio’s van het AADK in Blanca/
Murcia. Samen met het AADK is onder de naam ‘Transloca’ ook een samenwerkingsverband opgestart 
met instellingen in Porto, Stockholm, Katowice en Berlijn. Praktisch krijgt de samenwerking gestalte door 
gezamenlijke projecten op de locaties van alle partners. Op conceptueel niveau ontwikkelen we de idee van 
trans-lokale samenwerking verder, i.e. directe praktische samenwerking tussen makers en actieve spreiding 
van werken, zonder tussenkomst van al te veel bovenliggende structuren.

Programma
Media Art Friesland 2017
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Perspectief
Als MAF en LUNA dit jaar het verwachte succes opleveren, is een volledig samengaan van de twee festivals 
wenselijk. Het is denkbaar dat de verhoudingen omgedraaid worden en de Young Masters expositie en 
competitie onderdeel worden van LUNA. Dat wordt dan een koepelnaam is voor alle overige activiteiten – de 
lichtroute in de openbare ruimte en presentaties van internationaal vooraanstaande kunstenaars. Ook biedt de 
koepel ruimte voor samenwerking met andere evenementen in dezelfde periode zoals bijvoorbeeld Explore the 
North. Vanaf dit jaar werken wij al actief samen met Freeze en de Internationale Week van de Academie voor 
Popcultuur.

De beslissing over de mate waarin we de zelfstandige evenementen met elkaar laten versmelten nemen wij 
mee bij de evaluatie van de evenementen die in januari 2017 plaatsvindt.

Beschrijving van de activiteiten 2017
Het Media Art Festival is een ruim twee weken durend festival met een expositie als kern en tal van 
begeleidende activiteiten. MAF bestaat uit:

• de MAF YOung Masters expositie met werken van de meest talentvolle jonge mediakunstenaars van de 
Nederlandse kunstacademies;

• een themasectie met werken en projecten van vooraanstaande internationale kunstenaars;
• de programmasectie ‘Sound’ over geluidskunst;
• diverse begeleidende presentaties, evenementen en workshops van en voor lokale makers.

Met het festival bereiken we een groot en divers publiek dat in aanraking komt met interactieve kunst en 
presentaties op bijzondere locaties. Het festival biedt het publiek volop gelegenheid om, begeleid door 
kunstenaars en andere deskundigen, dieper in de mediakunst te duiken en om zelf actief dingen te maken. 
Daarnaast is er ook volop kunstzinnig vertier.

Thema: ‘Bodies’
Centraal thema van het Media Art Festival 2017 zijn ‘Lichamen’. Sinds mensengeheugenis maken wij 
afbeeldingen en interpretaties van onze soortgenoten, van dieren en van wezens die aan onze fantasie zijn 
ontsprongen. Uiteindelijk draait alles om lichamen. De Westerse maatschappij wijdt zich aan body-cult, 
wedijvert om de slankste, meest sportieve, grootste of meest extravagante verschijning, terwijl in andere 
delen van de wereld ondervoeding, geweld en armoede aan de orde van de dag zijn, mensen elkaar van 
hun lichaam beroven. Ten aanzien van deze steeds groter wordende verschillen tussen arm en rijk, noord 
en zuid, willen wij het fenomeen ‘lichaam’ samen met kunstenaars en publiek vanuit diverse invalshoeken 
onderzoeken. Wij besteden ook aandacht aan de verhoudingen tussen lichamen, tussen individu en groep 
en aan de rol van lichamen in verschillende culturen. Dat gebeurt in de vorm van kunstinstallaties, lichtkunst, 
film en performances. Daarnaast leent het thema zich goed voor. filosofische en natuurwetenschappelijke 
benaderingen. Hierover zijn wij reeds in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. De 
internationale Transloca-groep, waarin o.a. zeer ervaren dansers en choreografen zijn vertegenwoordigd, kan 
een programma leveren waarin bewegingstheater, technologische kunst en filosofisch debat verenigd zijn.
 
Young Masters Expositie
Voor de Young Masters expositie hebben wij een netwerk van scouts die gedurende het hele jaar intensief 
bijhouden wat er in Nederland gemaakt wordt, met name bij de diverse kunstopleidingen maar ook buiten 
het officiële circuit. Tegelijkertijd roepen wij via onze eigen media en via de communicatiekanalen van collega 
instellingen en initiatieven in binnen- en buitenland, kunstenaars op om werk in te sturen.
 
Locatie
De Young Masters expositie en veel van onze randprogramma’s vinden ieder jaar op een andere spannende 
locatie in het centrum  van Leeuwarden plaats. Deze locaties zijn doorgaans pas enkele maanden voor het 
festival bekend omdat wij kiezen voor tijdelijke huur van leegstaande panden. Behalve dat deze panden iedere 
keer weer een nieuwe ontdekkingsreis bieden voor het publiek, brengen wij op deze manier graag leegstaande 
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panden onder de aandacht en zetten ze letterlijk en figuurlijk in een nieuw licht. Als wij op deze manier 
de interesse van potentiële nieuwe huurders of kopers voor een pand kunnen wekken, dan vinden wij 
dat een passende tegenprestatie voor de gunstige condities die voor ons festival gepaard gaan met het 
tijdelijk gebruik van een pand.

Young Masters Award
Alle deelnemers aan de Young Masters expositie zijn genomineerd voor de Young Masters Award. Met 
ingang van 2016 ontvangen de winnaars van de Young Masters competitie een aantrekkelijke nieuwe 
prijs. Zij mogen een maand lang verblijven in kunstenaarsresidentie Centro Negra van AADK Spain in 
de inspirerende omgeving van het Spaanse stadje Blanca. De werkperiode, die begeleid wordt door het 
professionele team van AADK Spain wordt afgerond met presentaties in Blanca, Leeuwarden en indien 
mogelijk op meer locaties uit het internationale netwerk van de samenwerkende instellingen. Deze 
samenwerking wordt in 2017 gecontinueerd.
 
Voortzetting LUNA
Van LUNA maken wij in 2017 een volwaardig festival voor licht- en geluidskunst in de openbare ruimte. 
Het festival omvat ca. 30 werken. De wandelroute voor publiek wordt uitgebreid. Een wijk buiten het 
centrum wordt geïntegreerd in het programma. Voor de selectie van werken putten we uit de bij MAF 
omschreven thema’s en programma-secties: er zal uitgebreid aandacht zijn voor verwerkingen van 
het thema ‘bodies’ in installaties, projecties en live performances. Ook presenteren wij geluidskunst 
en werken van Young Masters en geluidskunst in de openbare ruimte. Verder scout ons team op 
internationale lichtfestivals naar de meest opmerkelijke nieuwe werken. We zijn aangesloten bij een 
internationaal lichtkunst netwerk waardoor wij constant op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen 
en uitgenodigd worden voor festivals, presentaties en congressen.

Samenwerking met bedrijfsleven
LUNA organiseren wij in intensieve samenwerking met het Leeuwarder bedrijfsleven. Wij hebben de 
samenwerking in 2016 opgestart. Deze loopt naar grote wederzijdse tevredenheid. Met de 2016-editie 
laten we bewoners en bedrijven de aantrekkingskracht en schoonheid van licht- en geluidskunst in de 
binnenstad beleven. Voor 2017 breiden we de mogelijkheden voor bedrijven uit om zich te presenteren, 
van het evenement te profiteren, en uiteraard om het evenement financieel of in natura te steunen. Waar 
dat in 2016 nog incidenteel gebeurt en vooral gebaseerd is op enthousiasme en een groot voorschot aan 
vertrouwen, liggen er voor 2017 al sponsorpakketten klaar, waarover we nu en tijdens de LUNA-pilot al 
informeren.
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Alexander Reichstein/Finland: They were here
In het werk van Reichstein komen historische 
figuren op ware grootte tot leven. Zij bevolken 
straten en pleinen en veroorzaken het gevoel 
dat de personages uit het verleden weer even op 
bezoek zijn.

In één van de zijstraten van het Gouverneursplein, 
waar vroeger de Oranje’s flaneerden, presenteert 
Reichstein een serie figuren die verschillende 
tijdperken uit de laatste 3 eeuwen representeren. 
Voor Leeuwarden maakt de kunstenaar speciaal 
een serie van vijf nieuwe beelden van personen, 
beginnend met het historisch oranjegeslacht tot 
aan stadsbewoners anno 2016.

Tom Groll/Lüdenscheidt (D)
Groll maakt locatie-specifieke 
projecties. Daartoe laat hij zich 
inspireren door gebouwen en 
verhalen van een stad of dorp. In 
2016 komt Groll met een korte 
teaser van koeien in een wei, 
waarbij hij een verhaal vertelt over 
de verschillen tussen koeien en 
de betekenis van de kleuren van 
hun vacht. Daarbij serveert hij 
warme melk met verschillende 
smaakjes. In 2017 verdiept Groll 
zich verder in Leeuwarden en haar 
verhalen en maakt daarvan een 
grote projectie op een spannend 
gebouw.

Mariska de Groot/Den Haag: performance
Mariska de Groot is een grande dame van de 
Nederlandse mediakunst. Zij doet perfor-
mances in dialoog met haar eigen lichtin-
stallaties. Lichaam en licht worden in haar 
werk één.

Enkele voorbeelden van kunstenaars waarmee al contact is 
over werken voor LUNA 2017 (N.B.: de selectie wordt pas in het 
voorjaar 2017 gemaakt om zo actueel mogelijk te zijn.)

Lighting Design Collective (FIN): 
‘Anonymous’
 Aan deze installatie werkt het publiek 
actief mee. In een container die ingericht 
is met camera’s en geluidsapparatuur 
kunnen bezoekers zelf bewegingen mak-
en die uitvergroot geprojecteerd worden 
op een gevel. Ook geluiden worden 
versterkt en bij de projectie afgespeeld. 
Het bijzondere van deze installatie is dat 
mensen een groot kunstwerk zelf maken, 
maar dat zij daarbij niet op een groot 
podium staan. Op eerdere locaties was 
‘Anonymous’ een groot succes omdat 
het creativiteit en actieve participatie 
stimuleert en daarbij bijzondere uitingen 
teweegbrengt, maar vooral omdat het ‘t 
publiek enorm veel plezier bezorgt.



14

Programmasectie SOUND
Geluidskunst is een vast onderdeel van het Media Art Festival. We presenteren experimentele 
geluidsprojecten die in deze vorm zelden of nooit een podium krijgen in Leeuwarden en waarmee we 
een zeer specifieke doelgroep van kenners, liefhebbers, professionele musici en studenten bereiken. Zo 
mogelijk combineren we de presentaties met workshops of Masterclasses, veelal in samenwerking met 
de Academie voor Popcultuur en D-Drive.

Genetic Choir
In 2017 willen we het project ‘Loop-Copy-Mutate’ van het Amsterdamse Genetic Choir voortzetten. 
Daarbij worden bezoekers uitgenodigd om hun eigen stem met behulp van een telefoon-app te samplen 
en in te brengen in een gezamenlijk geluidskunstwerk (http://genetic-choir.org). De kick-off voor dit 
project vindt plaats  op 17 decemeber 2016, de slotdag van MAF en LUNA 2016.

Quintessence
Samen met  LWD2018 en Explore the North halen we het Maltese Quintessence (http://www.renzospiteri.
com) naar Leeuwarden. Quintessence houdt meerdaagse workshops en performances met geluid 
en poëzie voor studenten en professionele musici. De intentie is dat Explore the North en Media Art 
Friesland het project gezamenlijk presenteren in het kader van de beginnende samenwerking tussen La 
Valletta/Malta en Leeuwarden, de Europese culturele hoofdsteden van 2018.

Quiet Ensemble
Verder nodigen wij het Quiet Ensemble uit. Dit Italiaanse kunstcollectief combineert geluidskunst met 
performance. De artistieke onderzoeksfocus is gericht op het evenwicht tussen natuur en technologie. 
Dit sluit goed aan bij ons thema ‘Bodies’.

Open programma
Daarnaast biedt de programmasectie SOUND volop ruimte voor jonge lokale makers om hun 
experimenten te delen met het publiek. Dit programma vullen wij pas enkele maanden voor het festival in 
om zo actueel mogelijk te kunnen laten zien wat er speelt in Leeuwarden en omstreken.

Drie publieksevenementen in de eerste drie kwartalen van het jaar + samenwerkingen
Met deze evenementen willen we in kunnen spelen op de actualiteit. We willen onze achterban en het 
publiek sterker binden aan Media Art Friesland. En we willen het hele jaar door het aanbod van en de 
aandacht voor audiovisuele cultuur versterken. Suggesties voor 3 activiteiten die we het komend jaar 
zouden willen ontplooien zijn:
 
Februari/Valentijnsdag
Voortzetting van de door SIGN Gallery in september 2016 gestarte thema-avond over de Liefde ‘SEX & 
LOVE - een conceptuele avond met expositie, stand-up filosofie, debat, performance, muziek, nachtfilms 
en eten en drinken’

Juni
kunstfilm in de buitenlucht: een avond met een selectie van de meest opmerkelijke artistieke korte films, 
bij voorkeur op het stadsstrand bij de Leeuwarder Courant
 
September
Inspiratieavond voor lokale kunstenaars met voorbeelden van vooraanstaande experimentele en 
technologische kunst, waarmee wij willen aanmoedigen om werken te maken voor MAF-LUNA in 
december 2017
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Investeren in samenwerking
Ook nu al worden de leden van het team van Media Art Friesland regelmatig gevraagd om mee te denken 
aan concepten en programma’s voor andere instellingen en evenementen. Dit willen wij in de toekomst 
nog actiever doen. Enige armslag in vorm van te besteden uren en reiskostenvergoedingen brengen ons 
in staat om de bij Media Art Friesland verzamelde expertise en creativiteit beschikbaar te stellen aan 
anderen.

Partners waarmee we nu al regelmatig samenwerken zijn:
• Academie voor Popcultuur
• Noordelijk Film Festival
• Fries Museum
• Poppodium Neushoorn
• LWD2018
• Friesland Pop/Freeze Festival
• RUG/Campus Fryslân
• Noordelijke Hogeschool, Stenden, D-Drive
• Kunstkade

Voor de toekomst zijn er plannen voor gezamenlijke projecten met o.a.:
• het Groninger Tschumipaviljoen
• Friese Milieufederatie
• Kunst aan de Haven
• de Heerenveen Light Challenge
• Eurosonic Noorderslag
• Keunstwurk
• Oranjewoud Festival

Samenwerking podia beeldende kunst
Vanaf oktober 2016 is Media Art Friesland lid van ‘De Noordernaars’, een platform voor presentatie-
instellingen voor hedendaagse kunst in Noord-Nederland. De leden verbinden hun krachten, ontwikkelen 
activiteiten  en kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid teneinde gezamenlijk de individuele 
programma’s te versterken. Partners zijn in Friesland: VHDG en Kunsthuis Syb; in Groningen: SIGN Gallery, 
NP3, CBK en Academie Minerva; in Drenthe: Stichting KiK.

Meer info
Een nadere toelichting van de positie van Stichting Media Art Friesland en de rol die wij in het regionale en 
internationale veld willen spelen, is te vinden in ons beleidsplan 2017-2020.

Educatie
In samenwerking met Kunstkade bieden wij programma’s voor alle doelgroepen, waar mogelijk 
productief, maar in ieder geval voor elke soort doelgroep receptief. Vooral het Media Art Festival leent 
zich goed voor schoolprogramma’s Voor basisscholen en voortgezet onderwijs zijn er rondleidingen 
op maat die afgerond worden met workshops. Voor het MBO, HBO en kunstacademies maken wij in 
overleg met de onderwijsinstellingen individuele afspraken over deelname aan workshops van onze 
internationale kunstenaars. Ook voor het algemeen publiek is het mogelijk om een rondleiding op maat 
en/of workshops te boeken.

De uitbreiding met activiteiten gedurende het hele jaar is deels educatief van aard. Hiermee spreken 
we diverse doelgroepen, professionals en amateurs, aan en trachten we een verrijking te bieden op het 
leeraanbod, in inhoud en vorm. De nieuwe activiteiten promoten we intensief via onze contacten met de 
hogescholen en culturele instellingen in het Noorden.
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Transloca – internationale samenwerking
Werkwijze
De internationale Transloca groep heeft als doel om daadkrachtig interlokaal samen te werken. Praktisch 
werken om elkaar beter te leren kennen, co-producties en actief gebruik maken van elkaars netwerken 
is het credo. Bijproduct van de nog jonge samenwerking is de nieuwe premie voor MAF Young Masters 
Award. Voor 2017 zijn er meerdere bi- en multilaterale projecten tussen de partners in voorbereiding.

Open netwerk
De groep staat open voor nieuwe partijen die geïnteresseerd zijn in de werkwijze. Naast perifere gebieden 
in Europa richten we ons intensief op partners in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Om een en ander 
verder te ontwikkelen en telkens weer projecten los te trappen, is afgesproken om elkaar een aantal keren 
per jaar te treffen. Voor de conceptuele doorontwikkeling nemen Abraham Hurtado en Andrea Möller het 
voortouw. Dansers/choreografen Björn Säfsten en Ana Rocha hebben de lead in het ontwikkelen van een 
gezamenlijk performatief kunstfiguur, de Transloca. Dit flamboyante figuur zal de komende jaren door 
Europa reizen en zich in haar verschijning aanpassen aan de specifieke omgeving waarin zij opduikt.

De meetings van de Transloca groep worden op dit moment gehouden in andere steden dan 
Leeuwarden. Ze worden gefaciliteerd door de uitnodigende instanties en er is financiële steun 
aangeboden door het Parijse Roberto Cimetta Fund dat zich inzet voor de samenwerking tussen Europa 
en de Arabische landen. Het is de bedoeling om in 2017 ook een meeting in Leeuwarden te houden. Een 
combinatie met MAF-LUNA is denkbaar. Ook de Nacht van de Filosofie, Welcome to the Village of andere 
evenementen zijn een geschikt podium voor de inhoudelijke discussies en de daaruit voortvloeiende 
performances. De samenwerking in het Transloca collectief biedt talloze mogelijkheden voor Friese 
kunstenaars om aan te haken bij projecten, om presentaties te verzorgen op locaties van partners en om 
internationale kunstenaars in Leeuwarden te ontmoeten.
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Deelnemers Transloca

Caique Tizzi | oprichter en artistiek directeur Agora Kollektiv Berlijn: 
Agora onderzoekt artistieke praktijken, experimentele methoden voor 
werken met groepen en interdisciplinaire processen. AFFECT is de 
kunstenaars residentie van Agora waar jaarlijks tientallen kunstenaars 
werk kunnen maken voor de honderden vierkante meters expositieruimte 
waarover het collectief in Berlin-Neukölln beschikt.

Björn Säfsten | danser, choreograaf, Nordberg Movement, Stockholm: 
Nordberg Movement is een onafhankelijk platform voor het ontwikkelen 
van choreografische projecten. De leden produceren en produceren 
voorstellingen en reizende educatieve projecten. Belangrijke doelen zijn 
het om onderzoek te doen naar dans en performance in de openbare 
ruimte en om ontmoeting met uiteenlopende publieksgroepen tot stand 
te brengen.

Ana Rocha | oprichter en artistiek directeur MEZZANINE, Porto: een 
non-profit organisatie voor creatie en programmering, met als doel de 
dynamiek tussen publiek en kunstprofessionals onder de aandacht te 
brengen. 

Heleen Haijtema | fotograaf, Leeuwarden: Haijtema benadert mensen en 
voorwerpen individueel en sensitief. Zij verzamelt verhalen en indrukken 
en combineert deze met haar eigen kleuren en beelden. Naast haar 
inhoudelijke inbreng in de discussies van de groep, is zij de in-house 
beeldenmaker van de Transloca-groep. 

Dagmara Szastak-Zięba | cultural producer, Katowice City of Gardens, 
Katowice: Dagmara werkt voor Unesco’s Creative City of Music, een 
afdeling van City of Gardens, het grote en actieve cultuurinstituut van 
Katowice dat de stad over heeft gehouden aan haar sollicitatie naar de 
titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2016. Dagmara coördineert het 
project Embassy of the Young dat jongeren stimuleert om hun vrijetijd 
creatief in te vullen. Verder is Dagmara betrokken bij tal van activiteiten 
van City of Gardens zoals muziekfestivals, sociale projecten, kunst in de 
openbare ruimte etc.

Abraham Hurtado (artistiek directeur), Elena Azzedin (directeur 
Artists’ Residency), Kotryna Valiukeviciute (manager) | AADK Spain, 
Blanca: zij vormen het kernteam van AADK Spain. AADK (Aktuelle 
Achitektur Der Kultur) is oorspronkelijk vanuit Berlijn opgericht 
alvorens de leden zich (weer) in Spanje gingen vestigen om de 
kunstenaarsresidentie Centro Negra op te richten. AADK Spain richt zich 
met een breed spectrum van kunstdisciplines en onderzoeksmethodes 
op thema’s als het menselijk lichaam, ruimtelijkheid en territorialiteit. 
Het centrum is goed ingebed in de lokale omgeving. De inwoners 
van van Blanca werken regelmatig mee aan de projecten van de 
gastkunstenaars. Het stadje heeft hedendaagse kunst omarmd als 
sociale motor en belangrijke factor voor economische ontwikkeling.

Andrea Möller | Leeuwarden: cultureel producent, adviseur en 
programmamaker en - last but not least - directeur van Stichting Media 
Art Friesland.
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Vooruitblik programma 2018
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Natuurlijk pakt Stichting Media Art Friesland dan 
ook groots uit. Het Media Art Festival en LUNA passen van nature goed bij de uitgangspunten van 2018: 
samenwerking tussen grote en kleine lokale en internationale partijen, kansen voor lokale kunstenaars en 
bedrijven, presentaties en inspiratie van internationale kunstenaars, actieve betrokkenheid van een breed 
publiek.

We breiden het Media Art Festival met de volgende onderdelen uit:
• 10 internationale genomineerden voor de Young Masters Award (naast de gebruikelijke 15 

afstudeerders van de Nederlandse kunstacademies);
• uitgebreidere thema-sectie ‘Europa’: artistieke perspectieven, visies en impressies van Europa (deze 

sectie sluit nauw aan bij het programma van LUNA).

LUNA wordt extra groot door:
• een fors internationaal programma met werken van 20 vooraanstaande kunstenaars, waarvan 5 

opdracht krijgen om locatie-specifiek werk te maken;
• het thema Europa centraal te stellen - LUNA is in 2018 een avontuurlijke reis door Europa, maar dan 

in het centrum van Leeuwarden.

Grotere incidentele activiteiten:
Passend bij de XL-versies van de twee festivals zijn ook de voorbereidende activiteiten grootser van 
opzet. Onder andere komt er een project voor regionale kunstenaars, die duidelijk de stijl, smaak en kleur 
van Fryslân in het programma van LUNA brengen.

Intensievere samenwerking:
Voor de programmering van alle festivals én om MAF, LUNA en LWD2018 internationaal te 
presenteren, versterken we de bestaande contacten en samenwerkingsverbanden en zoeken gericht 
nieuwe partners. Voor MAF zal dat vooral zijn op het gebied van kunstonderwijs. De oproep voor 
inzendingen voor de Young Masters Award wordt breed uitgezet en onze scouts bezoeken zelf de 
eindexamententoonstellingen van de beste Europese kunstacademies of zetten de scouting in hun 
netwerk uit.

Voor LUNA putten we volop uit het internationale netwerk van lichtfestivals. Daar is veel kennis en 
expertise verzameld en de partners helpen elkaar graag.

Uiteraard willen  wij hierin samenwerken met de organisatie van LWD2018 en inhoud, tijdstippen en 
communicatie op elkaar afstemmen.
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Bijlagen: begrotingen
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