


Podium voor (Friese) fo-
tografen en amateurs

Om ervaring op te doen met de orga-
nisatie werd al in 2017 een eerste 
fotofestival georganiseerd, nieuw 
voor Leeuwarden. Dit eerste festival 
werd meteen een groot succes en een 
aanwinst voor de stad genoemd.

 In 2018 is een nog mooier en groter 
festival georganiseerd. 90 vrijwilligers 
hebben zich ingezet om ook dit jaar 
het festival mogelijk te maken. 

Het thema van het fotofestival 2018 
was ‘Wie ben ik’ (identiteit). 
Bestaat er zoiets als een eigen iden-
titeit? Wordt identiteit bepaald door 
waar je woont of waar je vandaan 
komt? Door je geslacht of je opvoed-
ing? En verandert je identiteit 
wanneer je vlucht? Deze vragen 
dienen ter inspiratie voor de 
deelnemende fotografen. Het thema 
liet zien hoe we naast elkaar en met 
elkaar leven, denken en voelen. 

Meer dan 500 foto’s van 23 Friese 
professionele fotografen en 22 gevor-
derde amateurs waren te zien op 10 
locaties in de historische Leeuwarder 
binnenstad en in het Medisch 
Centrum Leeuwarden. Vanwege 
Culturele Hoofdstad werden 4 
Scandinavische fotografen gevraagd 
om werk te exposeren met een link 
naar het thema identiteit. Daarnaast 
werden er in Leeuwarden en Valletta 
gemaakte straatfoto’s getoond van 
een Belgische fotograaf.

Breed publiek

Met het fotofestival is niet alleen 
beoogd een mooie expositie voor een 
breed publiek neer te zetten maar is 
ook op verschillende andere manieren 
de Friese bevolking en bezoekers op 
laagdrempelige wijze in contact 
gebracht met fotografie als kunst-
vorm. 

Hiertoe zijn “Meet & Greets” tijdens 
het festival georganiseerd met de 
Fotograaf des Vaderlands en met ver-
scheidene professionele fotografen. 
Filmhuis Slieker vertoonde speciaal 
in het kader van het fotofestival twee 
bijzondere fotofilms. Op basisscholen 
werden fotografie workshops 
gegeven, de door de kinderen 
gemaakte zelfportretten werden 
geëxposeerd op het festival. 

De reacties van de bezoekers van de 
fotoroute waren zeer positief. Eén 
van de bezoekers verwoordde het als 
volgt: 

“Wat waren het stuk voor stuk 
prachtige, soms emotionele 
ontroerende foto’s. Heb er 2 
dagen van genoten. Dank daar-
voor fotografen”.



De camera verbindt

In het Participatieproject ´De camera 
verbindt` zijn vluchtelingen met een 
verblijfsstatus (nieuwkomers) en 
autochtone wijkbewoners door middel 
van fotografie aan elkaar verbonden. 
Elk koppel kreeg een leencamera en 
een fotocoach, een gevorderde ama-
teurfotograaf. Gedurende twee maan-
den gingen de koppels (na het volgen 
van een korte fotocursus) samen op 
pad om elkaar en elkaars omgeving te 
fotograferen. 

Het resultaat, een eigen expositie 
binnen het FryslânPhoto Festival, was 
gedurende de gehele maand oktober 
gratis te zien in het Publiekscentrum LF 
2018. Op een andere locatie in de 
fotoroute werd een ontmoetings-
tentoonstelling ingericht. 

Naast mooie foto’s heeft dit project 
veel meer opgeleverd voor de deel-
nemers: inzicht in andere culturen en 
gebruiken, loskomen uit hun isolement, 
oefenen met de Nederlandse taal en 
in sommige gevallen zijn dikke vriend-
schappen ontstaan en is zelfs bijzonder 
fotografietalent ontdekt. 

Naast de tentoonstelling zijn er in vier 
armere wijken van de stad Pop-Up foto-
studio’s opgezet door deelnemers aan 
het Participatieproject. Hier konden 
mensen uit de wijken kennismaken met 
fotografie en een mooie (gratis) foto 
van zichzelf laten maken. 

De Pop-Ups waren een groot succes; 
wijkbewoners en nieuwkomers voelden 
zich gezien en gewaardeerd en wijkbe-
woners gingen met een prachtige foto 
huiswaarts. 

Kort samengevat is met het 
FryslânPhoto Festival:

• Een nieuw cultuurinitiatief uit 
de Mienskip tot uitvoering 
gebracht

• De Friese fotografie als 
cultuuruiting op de kaart gezet 
voor een breed publiek

• Verbinding gemaakt tussen 
professionele en semiprofessio-
nele/amateur fotografen

• Nieuwkomers en autochtone 
inwoners met elkaar verbonden 
door middel van fotografie  

• De binnenstad op een mooie 
manier getoond (wandelen langs 
de locaties) 

• Veel vrijwillige inzet gepleegd. 
Zonder vrijwilligers geen festival. 

www.fryslanphoto.com









FryslânPhoto Festival video

https://fryslanphoto.com/2018/10/10/video-eerste-week/
https://fryslanphoto.com/2018/10/10/video-eerste-week/












https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/22/fryslanphoto-festival-2018-wie-ben-ik-a1929319%3Ffbclid%3DIwAR3B8UwwSu7D6iQAFWInoW35nVnYmwnKj8cfyCkHNiDVPRyp4czCTzfG3XU




het FryslanPhoto festival werd mogelijk 
gemaakt door financiering van


