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1. Inleiding - een nieuwe start 
 
Het lijkt alweer een eeuw geleden dat wij een herstart mochten maken met de organisatie van het 
festival Explore the North. Het was in mei 2016 dat wij te horen kregen dat het festival weer (in 
kleine vorm) kon gaan plaatsvinden na een jaar te zijn weggeweest vanwege een vacuüm in de lokale 
ondersteuning van festivals. Datzelfde jaar organiseerden wij al in november onder hoge druk onze 
vierde (mooie!) editie en in datzelfde jaar kregen wij te horen dat wij in 2017 en 2018 twee 
festivaledities konden organiseren in aanloop naar en tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018 (hierna: LF2018). Dat heeft ons twee jaar gegeven om het festival te ontwikkelen tot 
iets dat van blijvende waarde kan zijn voor het Friese, noordelijke en landelijke kunstenveld. Wij 
denken – nu bij het begin van 2019, nu het stof is neergedaald – dat Explore the North absoluut 
bestaansrecht heeft en dat wij in 2018 echt een duurzame en kansrijke weg zijn ingeslagen met een 
sterk inhoudelijk festival dat er tien jaar geleden niet in Leeuwarden kon zijn.  
 
2018 als nieuwe start 
Het jaar 2018 was bomvol voor Explore the North. Gedurende het gehele jaar (februari – november) 
hebben wij (in opdracht) activiteiten ontwikkeld in het kader van het grote meertaligheidsproject Lân 
fan Taal (ook onderdeel van LF2018). Dat betrof het organiseren van drie minifestivals, tien taaltoers, 
een aantal residenties, maar ook eigen producties. Dit heeft ons de kans gegeven om ons in 2018 te 
ontwikkelen in de richting van een interdisciplinair productiehuis voor literatuur, taal en 
meertaligheid. Een gouden kans. Wij ontwikkelden een aantal prachtige interdisciplinaire projecten 
(vaak een combinatie van literatuur en podiumkunsten) die op festivals als Oerol, Noorderzon, 
Simmerdeis en Oranjewoud te zien waren. Eén van de projecten reist in juni 2019 zelfs af naar 
Singapore!  
 
Al deze eigen producties waren in november 2018 te zien op de zesde editie van het festival Explore 
the North. Met als resultaat dat het festival meer dan ooit een eigen signatuur had. Het festival was 
daarmee uitdrukkelijk interdisciplinair met een focus op podiumkunsten, literatuur en meertaligheid. 
Deze focus geeft ons tevens een dusdanig onderscheidend profiel dat wij hier in de komende jaren 
op voort kunnen bouwen.  
 
Een langere periode 
In 2018 experimenteerden wij verder met de vorm van het festival. In feite bestond Explore the 
North dit jaar voor het eerst uit twee delen. Een intensief festivalweekend (donderdag 22 t/m 
zaterdag 24 november) en een week vol grotere projecten die zich meer lenen om op zichzelf te 
staan (donderdag 15 t/m woensdag 21 november, grote internationale voorstellingen van Between 
Music uit Denemarken en Liquid Loft uit Oostenrijk). Wij experimenteerden met een mengvorm van 
een passepartout voor het festivalweekend en losse tickets voor de andere onderdelen in de week 
voorafgaand.  
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Explore the North 2018 – Issue Wrestling van Natasha Taylor (artist in residence) 
 
Dat maakt Explore the North uniek, hoewel de voorstelling Aquasonic van Between Music vanwege 
ziekte helaas niet door kon gaan (wij verplaatsen de voorstelling in zijn geheel naar 2019). Church of 
Ignorance van het Oostenrijkse dansgezelschap Liquid Loft was echter een zeer mooie ervaring. De 
voorstelling (tot stand gekomen in samenwerking met Oerol) werd gedurende drie dagen twee keer 
per dag gespeeld in de Westerkerk. De dansers van de Jeugd Dans Opleiding Fryslân werden 
onderdeel van de voorstelling (een geweldige ervaring voor deze jonge talenten!). En voor 
Leeuwarder begrippen trok deze hedendaagse dansvoorstelling aardig veel bezoekers (en ook veel 
jonge dansers!). Zoiets zou anders nooit in Leeuwarden te zien zijn geweest.  
 
Dit model van de combinatie tussen een festivalweekend en kortere voorstellingen zetten wij voort 
in de komende jaren, omdat dit model het beste bij Leeuwarden lijkt te passen. 
 
Festivalcentrum in de Stadskas 
Wat de periode van 12 dagen met elkaar verbond, was de prominente aanwezigheid van Explore the 
North in de binnenstad van Leeuwarden, in de vorm van een grote, zeer toegankelijke groentekas 
(naar een idee van Tweetakt in Utrecht) op het centrale plein: het Oldehoofsterkerkhof (dit was ook 
het centrum van Lân fan taal). Wij noemden dit de Stadskas. 
 
Dat gaf ons een zichtbare, fijne uitvalsbasis voor deze hele periode. Gedurende deze 12 dagen 
hebben wij diverse partijen uit de stad/omgeving uitgenodigd om hier programma te maken, 
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presentaties te houden en hun achterban uit te nodigen. Daarmee wilden wij de Leeuwarders op 
laagdrempelige wijze kennis laten maken met Explore the North in de volle breedte. Wij willen in de 
komende jaren hét stadsfestival van Leeuwarden worden en daarvoor is deze zichtbaarheid 
essentieel. En de Stadskas was een enorm succes! Duizenden mensen bezochten de Stadskas en 
bijna 1500 mensen bezochten de programma-onderdelen in deze kas. Wij krijgen als organisatie nog 
steeds vragen of alsjeblieft de Stadskas weer mag terugkeren in 2019 (wat het geval is!). Het was een 
fijne, neutrale, gezellige en toegankelijke plek die door de Leeuwarders in de armen werd gesloten. 
Een perfecte uitvalsbasis om van kunst te gaan genieten.  
 
Deze kas wordt verder ontwikkeld om in de komende jaren de schakel te zijn in deze nieuwe 
mengvorm van festivalweekend en losse, grotere voorstellingen. Ook in 2019 en 2020 zien wij een 
soortgelijke festivalopbouw voor ons voor Explore the North. De Stadskas wordt daarbij een van onze 
grote speerpunten als het gaat om publieksontwikkeling en het bereiken van doelgroepen die wij 
vooralsnog niet konden betrekken. Van hieruit denken wij over een nieuw Explore the North en een 
nieuwe laagdrempelige manier om mensen bij kunst te betrekken.  
 
Tenslotte 
Wij zijn er natuurlijk niet om geld te verdienen, maar om mensen naar spannende kunst te krijgen. 
En wij weten steeds beter hoe wij dat op een ingewikkelde plek als Leeuwarden moeten doen. Wij 
gaan met al deze ervaringen van 2018 (en de afgelopen jaren) een geweldige nieuwe periode in, 
waarbij wij zelf meer en meer onze eigen omgeving willen vormgeven, samen met een aantal sterke 
partners.  
 
Momenteel zijn wij ons aan het verbinden aan partners als Oerol, Welcome to the Village, Tryater en 
Meeuw Jonge Theatermakers om gezamenlijk een plan te maken voor hoe het verder moet met 
kunst (en in het publiek daarvoor) in Fryslân. Dat zijn spannende ontwikkelingen die er niet zouden 
zijn zonder de Culturele Hoofdstad en de bijdrage van vele partners.  
 

    
 
 
 
 
Marelie van Rongen – voorzitter   Mark Hospers – algemeen directeur 
 
 
 

 
 
 



 
 

6 
Bestuursverslag Explore the North 2018  

Stichting Explore the North | Zwettestraat 30a, Leeuwarden 

2. Terugblik Explore the North 2018 
 
Van donderdag 22 november t/m zaterdag 24 november dwaalden 3000 bezoekers door de Friese 
binnenstad en door het spannende festivalprogramma vol (inter)nationale en lokale artiesten en vele 
eigen producties. De festivalperiode begon dit jaar al op 15 november met een gratis programma in 
een grote groentekas op het Oldehoofsterkerkhof - de Stadskas - en met de goed ontvangen 
locatievoorstelling van het Oostenrijkse gezelschap Liquid Loft in de Westerkerk, samen goed voor 
nog eens 2000 bezoekers. Eerder in het jaar kwamen al zo’n 15.000 mensen in aanraking met de 
andere projecten van Explore the North verspreid over het land, waardoor dit weergaloze jaar wordt 
beëindigd met 20.000 bezoekers. Explore the North was daarnaast ook onderdeel van de ReOpening 
van Leeuwarden - Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa.  
 

De Relaxerette – een productie van o.a. Explore the North met verhalen van Marieke Lucas Rijneveld, Marc van der Holst, 
Heksenhamer, Jamila Faber, Jolle Roelofs en Pieter van der Sman 
 
Locaties, programma en partners 
Explore the North is een interdisciplinair stadsfestival, dat de binnenstad van Leeuwarden gebruikt 
als canvas voor een spannend (inter)nationaal en lokaal programma. In 2017 gingen we op een 
uitgebreide ontdekkingsreis door Leeuwarden. Zowel op het gebied van programma, als op het 
gebied van de locaties die wij mochten gebruiken. Dat hebben we ook 2018 doorgezet en had de 
binnenstad van Leeuwarden weer een schitterende hoofdrol. Met als effect dat Leeuwarders een 
weekend ontzettend trots waren op de pracht van hun stad in combinatie met de dynamiek van 
gasten van buitenaf die Leeuwarden helemaal met andere ogen zagen. Een laagdrempelige 
ontdekkingsreis door de stad maakt het publiek avontuurlijk voor het programma, zo merkten wij 
ook dit jaar weer. Leeuwarden is een relatief kleine stad en de ambitie om ieder jaar weer nieuwe 
parels van locaties te ontdekken - plekken die niemand kent én geschikt zijn voor 
kwaliteitsprogramma - blijkt soms groot. We hebben er daarom dit jaar voor gekozen om bezoekers 
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verschillende grote, bekende of op het oog niet zo spannende plekken zoals bijvoorbeeld 
Schouwburg de Harmonie, of een Grand Café (met een verstopte kelder) op een andere manier te 
laten verkennen. Voor ons is de zoektocht naar de balans tussen grotere, goed gefaciliteerde plekken 
en kleine, intieme nog niet ontdekte plekken een focus voor 2019. Hoe zorgen we dat we de 
bezoeker nog verrassen, het gevoel geven op ontdekkingsreis te zijn en tegelijk het programma de 
plek te geven die het verdient? 
 
Oud en nieuw 
Voor Explore the North zijn Podium Neushoorn, de Waalse Kerk, de Friesche Club en de Westerkerk 
oude, vertrouwde locaties. Plekken waarvan we weten dat het programma er goed tot zijn recht 
komt, de capaciteit nodig is of door de prachtige historische uitstraling heel goed bij de sfeer van 
Explore the North past. Maar naast deze bekende plekken hebben we dit jaar weer een heel rijtje 
nieuwe locaties aan ons festival toegevoegd. Zo hebben we Stadsschouwburg de Harmonie voor het 
eerst als locatie gebruikt. Een samenwerking waarbij het voor beide partijen nog even zoeken is naar 
de juiste invulling wat betreft programma, maar waarbij het samenwerken goed is bevallen. We 
presenteerden samen met de Harmonie de voorstelling Mechanical Ecstasy van Club Guy and Roni 
en het dak vloog er nog net niet letterlijk af. De lezing van Leendert van der Valk en het optreden van 
Vaudou Game hadden meer moeite met de ruimte, maar al met al een geslaagd experiment. Dit 
geldt ook voor het inzetten van Grand Café Z, een nieuw Grand Café gevestigd in een oud 
waterleidinggebouw, een van buiten niet al te aantrekkelijk gebouw, maar van binnen helemaal 
opgeknapt met als verrassing - en voor de meeste mensen onbekend - een grote lege kelder, waar 
we o.a. samen met Podium Asteriks programma gemaakt hebben. De Grote Kerk, die we één keer 
eerder in 2011 hebben gebruikt, was dit jaar het podium voor virtuoze pianisten Ralph van Raat, 
Lubomyr Melnyk en Matteo Myderwyk. De winnaar van onze stationspiano-challenge, een jonge 
lokale pianist, mocht de zaterdagmiddag openen en direct vanaf het begin zaten alle houten bankjes 
en stoelen van de kerk vol. Naast deze drie relatief grote locaties hebben we ook de Popbunker (een 
oude ondergrondse bunker) en Obe (het nieuwe centrum voor meertaligheid) voor het eerst dit jaar 
ingezet als locatie.  
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Het festivalhart - de Stadskas - Explore the North  
 
De Stadskas - drukbezocht festivalhart op het Oldehoofsterkerkhof 
Het festivalhart van Explore the North, de Stadskas op het Oldehoofsterkerkhof, was van 15 t/m 25 
november hét centrum van Leeuwarden. Misschien wel onze meest uitdagende locatie. Een grote 
groentekas met een oppervlakte van meer dan 300m2 en volledig gemaakt van (veiligheids)glas. Het 
verhuurbedrijf had nog niet eerder een kas van dit formaat gebouwd. Bijna twee weken lang konden 
bezoekers terecht op deze transparante en toegankelijke locatie voor een uitgebreid gratis 
programma. Wij waren in de Stadskas host voor een landelijk cultuureducatie congres en vroegen 
partners als New Faces (een project voor en met nieuwkomers), Podium Asteriks (poppodium, jong 
publiek), De Stadsoase (pop-up broedplaats), Leeuwarden-Fryslân 2018’s Fuck Up Night en de 
studenten van de Academie voor Popcultuur hier programma te maken. Op een maandagavond 
luisterden mensen met een kop warme chocomel en slagroom naar verhalenvertellers (net als 
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vroeger), op een dinsdag speelden Syrische topmuzikanten ingewikkelde stukken geschreven door 
Tsjaikovski en in het weekend dansten honderden mensen met een koptelefoon op in verschillende 
ritmes (want je kon zelf kiezen naar welke dj je wilde luisteren) tijdens een silent disco. Bijna honderd 
mensen kwamen bingo spelen (waarbij je tickets kon winnen voor diverse festivals en concerten), 
nog eens honderden kwamen sneupen tijdens een vintagemarkt die we op zaterdag organiseerden 
en zo nog veel meer. De Stadskas bleek de perfecte plek om te spelen.  
 
Uiteraard was er ook eten, in samenwerking met een Friese horeca-ondernemer (die 20 meter van 
de Stadskas een delicatessenzaak runt) konden mensen iedere dag lunchen in de Stadskas en stond 
er voor het diner een stadskashap op de kaart. We serveerden taarten, gebakken door bewoners van 
het blijf-van-mijn-lijf-huis in Leeuwarden, de koffie werd geleverd door Brandsma Koffie uit Bolsward 
en de bar runden we zelf in samenwerking met drankenhandel Hooisma uit Franeker. Allemaal 
partners uit de provincie die deze uitdaging met ons aan wilden gaan. Dit festivalhart stond in directe 
verbinding met het expositiepaviljoen Obe dat ook onderdeel was van Explore the North met een 
expositie van ons project Citybooks. Duizenden bezoekers kwamen langs om te eten, drinken, voor 
informatie en tickets en om het programma te bezoeken - iets wat Explore the North in de komende 
jaren graag een vervolg wil geven. 
 

 
Expeditie - Explore the North 2018 
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Vele hoogtepunten in divers programma 
In het programma van Explore the North spelen internationale topkunstenaars met en naast lokale 
helden en talenten. Hoogtepunten waren onder meer de opzwepende show van het Britse 
Ghostpoet en de ingetogen en tegelijkertijd uitbundige mijmeringen van de Amerikaan Mark 
Kozelek, de interviews en scherpe gesprekken met schrijvers Johan Harstad, Akwasi, Adriaan van Dis, 
Hanna Bervoets, Maxim Februari en Peter Middendorp. De spontane spraakwatervallen in het 
Explore the North-project Blabbermouth, het onnavolgbare pianospel van Lubomyr Melnyk en de 
theatrale pennenvruchten van de jonge schrijvers van Jeugdtheaterschool Meeuw. Meer dan 400 
mensen gingen met de stadsgidsen van A Guide to Leeuwarden en Historisch Centrum Leeuwarden 
op expeditie door de binnenstad om op onvermoede plekken shows te beleven in een intieme 
setting. Het programma kwam tot stand in samenwerking met vele lokale en (inter)nationale 
partners. 
 
Een dag meer (of eigenlijk heel veel dagen meer)  
Explore the North, een tweedaags winterfestival. Dat is hoe mensen het festival kennen (de eerste 
twee edities in 2011 en 2013 duurden zelfs maar één dag), tot aan 2018, het jaar waarin het 
hoofdpodium van ons festival: de stad ‘Leeuwarden’ Culturele Hoofdstad van Europa is. Voor ons een 
kans, een mogelijkheid om uit te pakken. Dat hebben we gedaan. Explore the North is het hele jaar 
zichtbaar en aanwezig geweest door alle activiteiten rondom Lân Fan Taal (hierover later meer) en 
daarnaast duurde Explore the North zelf dit jaar maar liefst 12 dagen door het festivalhart dat al 
vanaf 15 november pontificaal een plek innam midden in het centrum van de stad; de voorstellingen 
van Liquid Loft die al plaatsvonden in de week voorafgaand aan het festivalweekend; en dan als 
afsluiter het festival zelf dat dit jaar al begon op de donderdag. Vorig jaar schreven we in ons 
evaluatieverslag: Daarnaast overwegen wij het vele programma van de zaterdag meer te verdelen 
over meerdere dagen, zodat de keuzestress bij de bezoekers wat afneemt. Hoewel keuzestress 
natuurlijk ook weer een luxeprobleem is. Dit jaar hebben we geëxperimenteerd met het verspreiden 
van programma door losse voorstellingen in de week voorafgaand aan het festival te programmeren 
en het festivalweekend een dag eerder te beginnen. De kans om samen met de Harmonie de 
voorstelling van Club Guy and Roni te programmeren was de sneeuwbal die uitrolde tot een 
avondvullend programma voor de donderdag. Dit experiment zetten we in 2019 voort, waarbij we 
het festivalweekend willen programmeren van vrijdag tot en met zondag.  
 
"Wikken en wegen, want het programma van Explore the North (@etnfestival) is dit jaar nóg 
veelzijdiger en dieper. Het festival heeft een prachtig gestileerd kunstendoolhof weten samen te 
stellen, wij tippen oa. Julia Holter, Lubomyr Melnyk, L.A. Salami"  
The Daily Indie (Tweet) 
 
Rituelen, bevreemding, verhalenvertellers en meer op zesde editie 
De zesde editie van Explore the North ging over transformatie. Met rituelen, bevreemding, 
verhalenvertellers en repetitieve, hypnotiserende en sjamanistische muziek ging het festival de 
interactie met bezoekers aan. Zo nam journalist Leendert van der Valk (gespecialiseerd in 
muziekjournalistiek Afrikaanse en Afro-Caribische muziek bij NRC Handelsblad en nrc.next) bezoekers 
mee in de wereld van voodoo. Dat deed hij drie dagen op rij met een muzikale lezing bij de band 
Vaudou Game en door middel van een interview met de bands Chouk Bwa & the Ångstromers en 
Ifriqiyya Electrique. Deze bands gaven vervolgens stuk voor stuk vurige optredens in het festival.  
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Ifriqiyya Electrique - Explore the North 2018 
 
Japan in het noorden 
Het land van de rijzende zon had een speciaal plekje in het hart van het programma van Explore the 
North 2018. Samen met Lân fan taal en EU-Japan Fest zijn Japan en Fryslân dichter bij elkaar 
gebracht. De wereldberoemde Japanse noiserockband Bo Ningen en de Friese dichter Elmar Kuiper 
creëerden in een paar dagen nieuw werk dat zij op het festival presenteerden. Het werd een 
ijzersterke, snoeiharde samenwerking van wereldniveau. De Friese en Japanse taal en cultuur 
smolten samen op één podium. Daarnaast gaf het Friese strijkkwartet Risata een nieuwe laag aan het 
opzwepende concert van de Japanse producer Anchorsong. Het Japan-programma werd compleet 
gemaakt door het poëtische en psychedelische Sundays & Cybele. 
 
“Of hoe de samenwerking van de Friese dichter Elmar Kuiper en de Japanse band Bo Ningen, 
vrijdagnacht al, beide partijen naar een hoger plan brengt, wat uitloopt op een langgerekte, bijna 
gewelddadig dronende climax. Een prachtig voorbeeld ook van hoe het festival lokaal talent koppelt 
aan ‘de wereld’.” - de Leeuwarder Courant 
 
Méér eigen producties en samenwerkingen dan ooit, het hele jaar door 
Explore the North heeft zich in 2018 naast een winters stadsfestival ook ontwikkeld tot een 
beginnend interdisciplinair productiehuis voor literatuur, taal en meertaligheid. Dit in nauwe 
samenwerking met Lân fan taal en vele andere partners. Deze festivaleditie zocht het festival nóg 
meer het experiment en samenwerkingen op. Er waren meer eigen producties dan ooit te zien, 
waaronder Spijtproza in samenwerking met UP! Nederland. Tijdens Spijtproza vertellen ouderen op 
het festival over vooruitkijken, plannen maken en je leven veranderen. Jonge schrijvers Dorien de 
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Wit, Baukje Zijlstra en Sipke Schiffart goten deze verhalen in een literair stuk dat werd voorgedragen 
door de ouderen zelf met als resultaat een intiem en emotionele voordracht.  
 
Ook het BCC-project, waarbij vijf jonge Friese kunstenaars werden gekoppeld aan vijf talentvolle 
Vlaamse auteurs (zonder van te voren te weten aan wie ze gekoppeld waren) en in 24 uur nieuw 
werk maakten dat zij op het festival presenteerden, is één van de voorbeelden van een succesvolle 
samenwerking, in dit geval met Vlaams-Nederlands Huis deBuren.  
 
De voorstelling Church of Ignorance van het Oostenrijkse gezelschap Liquid Loft is een coproductie 
van het Donaufestival (Oostenrijk), Oerol en Lân Fan Taal/Explore the North. Meeuw Jonge Schrijvers 
is een project van Jeugdtheaterschool Meeuw en Explore the North om jonge schrijvers tussen de 14 
en 17 jaar kennis te laten maken met verschillende literaire genres onder begeleiding van 
professionele schrijvers. En een andere geslaagde eigen productie is Blabbermouth; onder 
begeleiding van de Poëzieboys brachten muzikant/schrijver Aafke Romeijn, dichter Daniël Vis, rapper 
Roelie Vuitton, muzikant/schrijver Peter Sijbenga en muzikant Wytse Dijkstra zowel zichzelf als de 
bezoeker in extase tijdens een experimentele improvisatievoorstelling.  
 
In Poëzie Darkroom gaven bezoekers zich over aan de duisternis van een ondergrondse bunker waar 
geen licht, geen geluid en en geen buitenwereld naar binnen dringt. Zij zagen niets, dichters Yentl 
van Stokkum, Marc van der Holst en Grytsje Schaaf wel (met nachtkijkers) en raakten de bezoekers 
aan, niet met hun handen maar met hun woorden. Daarnaast ging Kinetophone’s De Ballade van 
Omie Wise op het festival in première, was Solo in samenwerking met het Noord Nederlands Orkest 
nog eens te zien en konden bezoekers in Obe vanaf 11 november - en nog t/m 8 december - de 
expositie Citybooks Leeuwarden te bewonderen. Verschillende eigen producties als de Relaxerette en 
Solo waren in 2018 op verschillende andere festivals (o.a. Noorderzon, Oerol, Simmerdeis, Welcome 
to The Village, Oranjewoud) te zien en trokken samen meer dan 15.000 bezoekers.  
 
Theater 
Het aandachtige publiek van Explore the North blijft doorgaans een hele voorstelling zitten, dit 
hebben we vorig jaar gemerkt toen we meer aandacht besteedden aan theater, dans en andere 
vormen van podiumkunsten waarbij aandacht vereist is. Onze ambitie om deze vorm, deze 
activiteiten verder uit te breiden heeft dit jaar geresulteerd in een mooi rijtje voorstellingen. 
 
De eerder besproken voorstellingen; Church of Ignorance van Liquid Loft en Solo van het Noord 
Nederlands Orkest zijn door het publiek goed bezocht en ontvangen. De voorstelling Mechanical 
Ecstasy van Club Guy and Roni was stampvol en paste perfect binnen het aanbod, mooi was ook dat 
de bezoekers deel via de Harmonie kwamen en deels via ons, een uitzonderlijke mix van soorten 
publiek. De meertalige voorstelling Dorp Europa van het Friese gezelschap Tryater trok zo’n 150 
bezoekers, net als de voorstelling de Ballade van Omie Wise van Kinetophone die bij ons in première 
ging.  
 
De openingsvoorstelling van Explore the North was Issue Wrestling van Natasha Taylor, de winnaar 
van de pitch (die wij samen met de Popfabryk uitschrijven) uit 2017, een ongewone 
showworstelwedstrijd die in drie rondes uitgespeeld werd met issues rondom Culturele Hoofdstad 
als thema. Biljana Radinoska maakte een voorstelling over jeugdigheid en werd in samenwerking met 
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het Grand Theatre Groningen ontwikkeld. In Alles is een Scheermes van Meeuw Jonge Schrijvers 
deden vijf jongeren verslag van hun veranderende kijk op de wereld, zichzelf en elkaar. Dit werd 
gespeeld door twee professionele acteurs samen met vier jongeren (in maart 2019 vond een reprise 
plaats in de Westerkerk). Met partner November Music presenteerden we de headphone opera 
Myriam, een voorstelling waarbij muziek, film en beeldende kunst samenkomt tot een griezelig 
geheel met theatrale effecten. Muziek en spoken-word-collectief VANTA presenteerde samen met 
Poetry Circle Nowhere PAPIA een muzikale, poëtische, visuele voorstelling over de oorsprong van het 
Papiaments en tot slot sloot collectief Heksenhamer de zaterdagnacht af met een “powerpoint-
cursus Voodoo”. 
 

 
 
Vele internationale gasten in uitwisselingen en residenties 
Explore the North haalde in 2018 veel internationale artiesten voor langere tijd naar de Friese 
hoofdstad. Een uitwisseling die zowel voor de stad als de artiesten heel waardevol is gebleken. Naast 
de eerder genoemde uitwisseling met het Japanse Bo Ningen en Elmar Kuiper en Anchorsong met 
het Friese Risata Kwartet was ook het resultaat van Citybooks en Yiddish Waves op het festival te 
zien. Het project Citybooks portretteert steden aan de hand van korte verhalen en series van foto’s 
of beelden. Vier schrijvers (internationaal en lokaal) en twee beeldmakers verblijven daarvoor enige 
tijd in interessante, niet direct voor de hand liggende steden. Vlaams-Nederlands huis deBuren, 
Leeuwarden-Fryslân 2018, Lân fan taal en Explore the North gaven ook Leeuwarden een eigen 
citybook met verhalen van Irakese schrijver en filmmaker Hassan Blasim, de Vlaamse auteur Erik 
Vlaminck, de Leeuwarder schrijver Arjan Hut en LaTasha N. Nevada Diggs, schrijver, stem- en 
geluidskunstenaar uit New York en beeld van Anne Margot Stapert en Chantal Rens.  
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Bij het unieke muziekproject As she sings werkte Yiddish Waves samen met Explore the North en de 
Bulgaarse stad Plovdiv, die in 2019 Culturele Hoofdstad is. Topartiesten die hun roots hebben in de 
Jiddische, Friese, Bulgaarse en Roma-cultuur verbleven enkele dagen in residentie in Leeuwarden, 
voorafgaand aan hun première tijdens het festival. Daarnaast zijn de dichters Sytse Jansma en Frank 
Keizer voor Explore the North naar Kenia gegaan (Kistrech Festival) om onderzoek te doen voor een 
project in 2019 en gingen dichters Geart Tigchelaar en Sigrid Kingma op uitwisseling naar Schotland 
om samen met twee Schotse Dichters; Rachel Plummer en Stewart Sanderson in een 
vertaalworkshop elkaars gedichten te vertalen op het StAnza festival.  
 
“Ook Explore the North lijkt dit jaar meer dan ooit, als afsluiter van het Culturele Hoofdstad-jaar, 
vanuit andere culturen naar zichzelf te kijken.” - Friesch Dagblad 
 

 
Bo Ningen en Elmar Kuiper - Explore the North 2018 
 
Expedities 
Zo’n 400 mensen gingen mee op expeditie tijdens Explore the North 2018, zij werden getrakteerd op 
intieme performances, spannende verhalen en bijzondere locaties. De expeditieleden leren de stad 
op een andere manier kennen onder begeleiding van de gidsen van A guide To Leeuwarden en het 
Historisch Centrum Leeuwarden. Een expeditie is altijd een verrassing, je weet niet waar je terecht 
komt en welke concerten of voordrachten je meemaakt. De bezoeker kon kiezen uit een aantal 
verschillende expedities en kwamen zo terecht bij lokale artiesten als Tolls, Seewolf en Esther de 
Jong in oude winkelpanden, barbershops en kelders. De expedities zaten dit jaar al heel snel vol, net 
als ieder jaar, en daaruit blijkt voor ons de vraag naar avontuur. Ons publiek wil verrast worden, zich 
laten leiden door het onverwachte. Dat vraagt om aandacht en kwaliteit. Dat is waar we voor ons 
gevoel volgend jaar nóg meer aandacht aan kunnen besteden. De expedities zijn gewild en voor ons 
dus een belangrijk agendapunt voor 2019. 
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Pitch voor makers in de popcultuur 
In samenwerking met productiehuis voor popcultuur De Popfabryk organiseerden wij voor de derde 
keer een pitch voor talentvolle makers in de Friese popcultuur. Dit om het maakklimaat in Friesland 
een impuls te geven. Kunstenaars mochten een plan indienen, waarvan er vier werden geselecteerd 
om hun plan te pitchen voor een deskundige jury bestaande uit Lisa van Woersem (productiehuis 
Paradiso Melkweg Amsterdam), Judith Blankenberg (Grand Theatre Groningen) en Adri Schokker 
(Academie voor Popcultuur). Op basis van de pitches zijn wij in gesprek gegaan met Hilbrandt over 
hun project MoToR. In totaal is er EUR 10.000 en de nodige kennis en ervaring vanuit ons 
beschikbaar om de projecten te kickstarten. De voorstelling gaat – wanneer alles voortgang kan 
vinden – in première tijdens Explore the North in 2019. In 2018 ondersteunden wij de productie Issue 
Wrestling van Natasha Taylor (in samenwerking met Jonge Harten Festival in Groningen).  
 
Uit onze comfortzone 
Met meer programma, eigen producties, projecten en samenwerkingen dan ooit hebben we in 2018 
een festival gemaakt dat bijna te groot voor ons was. We zijn dit jaar buiten onze comfortzone 
gestapt en hebben onszelf tot het maximale uitgedaagd. We zijn trots op het proces, waarbinnen we 
het geheel beheerst en gecontroleerd neergezet hebben met een sterk team waarin iedereen het 
gevoel had op de juiste plek te staan. Voor ons is er geen beter startpunt voor 2019 waarin we als 
interdisciplinair productiehuis voor literatuur, taal en meertaligheid én meerdaags festival willen 
uitgroeien tot een blijvende waarde in het kunstenveld. 
 
Verbeterpunten en onderzoek 
Gaat er dan ook iets verkeerd? Jazeker wel, natuurlijk gaan we 2019 in met een rijtje 
verbeterpunten. Niets is perfect. Kijkend naar ons startpunt in 2018 waarin we worstelden met een 
goed festivalhart, het presenteren van schrijvers/dichters en de combinatie van locatie en projecten 
durven we wel te stellen dat we hier flinke slagen in hebben gemaakt. De Stadskas als festivalhart 
ontsteeg ons aller verwachtingen en het presenteren van de schrijvers en dichters in een vorm 
waarbij ze in gesprek gingen met elkaar of met interviewers bracht ze dichter bij de belevingswereld 
van het publiek. De combinatie van locaties en projecten blijft nog een zoektocht, ook voor 
aankomend jaar. Een duidelijke visie hierop bepalen is daarvoor noodzakelijk; ervoor zorgen dat het 
geen kip of ei verhaal wordt. Hebben we een mooie locatie en gaan we daarop programmeren, of 
hebben we mooi programma en zoeken we daar een geschikte locatie voor? Het publiek lijkt van 
beide wallen te willen eten, dus daar ligt voor ons een mooie uitdaging. Twee projecten konden dit 
jaar helaas geen doorgang vinden, Aquasonic en Young Explorers. Door overmacht (een zieke 
muzikant) moesten we Aquasonic annuleren, maar presenteren we in 2019 alsnog. De jonge talenten 
van Young Explorers hebben wij alsnog een ruimte gegeven in het festival in onze samenwerkingen 
met Meeuw Jonge Schrijvers en de Jeugd Dans Opleiding.  
 
Als laatste verbeterpunt: zelfs na 6 edities blijkt Explore the North voor sommige mensen alsnog een 
ingewikkeld festival, Friesland is en blijft een lastige plek voor avontuurlijk programma. De vraag die 
bij ons rijst is of we niet té bang moeten zijn voor een grotere naam die bovenaan de lijst prijkt. Op 
het gebied van literatuur hebben we met Akwasi en Adriaan van Dis in 2018 (en Arjen Lubach in 
2017) publiekstrekkers - passend binnen onze programmavisie - op de poster staan, maar op 
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muziekgebied valt hier misschien nog iets te halen voor 2019. Soms hebben wij iets meer kruiwagens 
nodig om het publiek in deze omgeving over de streep te trekken.  
 

 
Blabbermouth in de Friesche Club - Explore the North 2018 
 
Partners in een hoofdrol 
Zoals mag blijken uit het bovenstaande werken wij veel samen met partners bij het realiseren van 
het programma. Wij zien dit als een belangrijke rol voor het festival. Om een verbinder te zijn, maar 
ook om hier in Friesland betekenisvolle verbanden te leggen met partijen van buiten onze eigen 
provincie. In 2018 hebben wij de vele partnerschappen uitgewerkt tot een grote verzameling van 
eigen producties die met succes tot stand zijn gekomen. We merken dat de vraag, de behoefte in 
Friesland groot is en er ruime kansen liggen om dit de komende jaren nog verder uit te breiden. Het 
plan voor een productiehuis ligt op tafel en is één van onze grootste focuspunten voor 2019.  
 
In 2018 werkten wij voor de totstandkoming van het programma onder meer samen met: 
Lân Fan Taal 
Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 
Neushoorn 
Stadsschouwburg de Harmonie 
Noord Nederlands Orkest 
De Moanne 
De Popfabryk 
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Wintertuin / De Nieuwe Oogst  
Vlaams Nederlands Cultuurhuis DeBuren (België) 
Afûk/de Taalkaravaan 
De Schrijverscentrale 
Jonge Harten Festival 
Keunstwurk 
Up! Festival 
StAnza Poetry Festival (Schotland) 
Kistrech International Poetry Festival (Kenia) 
Podium Asteriks 
Welcome to The Village 
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen 
Oerol 
Tryater 
Double 2 Productions / Jan Douwe Kroeske 
A Guide to Leeuwarden 
Academie voor Popcultuur  
Meeuw Jonge Theatermakers 
De Stadsoase 
Historisch Centrum Leeuwarden 
New Faces 
Boekhandel van der Velde 
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3. Speellijst Explore the North 2018  
 
Totalen 
Totaal aantal optredens | 155 
Aantal optredens podiumkunsten (professioneel) | 72 
Aantal optredens literatuur (professioneel) | 48 
Aantal optredens podiumkunsten/literatuur (professioneel) | 20 
Overig | 15 
 
Westerkerk 
Liquid Loft – Church of Ignorance (Oostenrijk) – 6 voorstellingen 
Yiddish Waves – As She Sings (NL, Bulgarije) – 2 voorstellingen 
Stef Kamil Carlens (België) 
Baby Dee (VS) 
Monica Meijsing – Waar was ik toen ik er niet was? (NL) 
Adriaan van Dis, Hanna Bervoets en Maxim Februari (NL) 
Mark Kozelek van Sun Kil Moon (VS) 
Explore the North, Lân fan taal, Noord Nederlands Orkest – Solo (NL) 
Julia Holter (VS) 
Auke Hulst, Fieke Gosselaar en Nyk de Vries – Kinderen van het noorden (NL) 
 
Waalse Kerk 
Piiptsjilling – Fean (NL) 
Annelie (NL) 
Vanta & Poetry Circle Nowhere – Papia (NL) 
Kinetophone – De Ballade van Omie Wise (NL) – 2 shows 
Jankobus Seunnenga & Dick Vestdijk – Fabels van Kleurkrijt (NL) 
Tolls – plaatpresentatie (NL) 
Lisa Morgenstern (Duitsland) 
 
De Harmonie 
Club Guy & Roni/Slagwerk Den Haag – Mechanical Ecstasy (NL)  
Vaudou Game (Togo) 
Leendert van der Valk (NL) 
 
Neushoorn Arena 
Natasha Taylor – Issue Wrestling (NL) – 2 voorstellingen 
WWWater (België) 
Jessica Moss (VS) 
L.A. Salami (GB) 
It Dockumer Lokaeltsje doet DAF (NL) 
Biljana Radinoska – Youth (Macedonië) 
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Neushoorn Grote Zaal 
Mauro Pawlowski & Braaknoot Ensemble (België) 
Ghostpoet (GB) 
Bo Ningen + Elmar Kuiper (Japan, NL) 
Matthew and the Atlas (GB) 
Dez Mona & B.O.X. – Sága (België) 
 
Neushoorn – Backstage 
Iepenup – New Faces 
 
Friesche Club 
Akwasi (NL) 
Johan Harstad (Noorwegen) 
Peter Middendorp, Liesbeth Korthals Altes en Marleen Nagtegaal (NL) 
Blabbermouth met Aafke Romeijn, Daniël Vis, Peter Sijbenga, Roelie Vuitton en Wytse Dijkstra (NL) 
Meeuw Jonge Schrijvers – Alles is een scheermes (NL) – 2 voorstellingen 
 
Z-gebouw 
Sundays & Cybele (Japan) 
AK/DK (GB) 
Pardans (Denemarken) 
The Ex + Jaap Blonk (NL) 
Housewives (GB) 
Anchorsong + Risata Kwartet (Japan, NL) 
Asteriks in het Z-gebouw met Seewolf, Ivy en Sasha (NL) – 3 voorstellingen 
Explore Eindfeest met Slumberland, Pete Blaker en Heksenhamer (NL) 
 
Grote Kerk 
Lubomyr Melnyk (Oekraïne) 
Ralph van Raat speelt Radiohead (NL) 
Olaf Veenstra – winnaar stationspiano challenge (NL) 
Matteo Myderwyk (NL) 
 
OBE 
Citybooks expositie – 11 november – 6 december 
Festivalopening Citybooks met Erik Vlaminck (BE), Arjan Hut, LaTasha N. Nevada Diggs (VS), Chantal 
Rens, Willem Bongers-Dek (BE) en een BCC-performance van Willy Darktrousers en Younes van den 
Broeck (BE) 
Erik Vlaminck – Citybook performance 
LaTasha N. Nevada Diggs – Citybook performance 
Arjan Hut en Wiebe Kaspers – Citybook performance 
Windowlicker (beeldend kunstenaars zeefdrukken op ramen OBE) 
2 Meter Sessies met Jan Douwe Kroeske met:  
- Esther de Jong 
- Marble Sounds (België) 
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- Pardans (Denemarken) 
- Lisa Morgenstern (Duitsland) 
- The Ex (NL) 
- Matthew and the Atlas (GB) 
Leendert van der Valk met Chouk Bwa (NL/Haïti) 
Spijtproza met Dorien de Wit, Baukje Zijlstra en Sipke de Schiffart. Onder leiding van Lilian Zielstra 
(NL) – 2 voorstellingen 
Mezrab Storytelling (NL) 
Leendert van der Valk met Iffiqiyya Electrique (NL/Tunesië) 
Jaap Blonk (NL) 
 
Tresoar 
Sytse Jansma en Jan Klug (NL) 
 
Theater de Bres 
NYX – Myriam (NL) 
 
Verzorgingstehuis Nylânstate 
MOHA – Unfolding Routines 
 
Popbunker 
Poëzie Darkroom (doorlopend programma) met Grytsje Schaaf, Marc van der Holst, Yentl van 
Stokkum, Dirk Bouke van der Staal en Het Kanaal (NL) 
 
Rabobank (Beursplein 1) 
Tryater – Dorp Europa (NL) 
 
Overig 
De Relaxerette van Arjan Kruidhof – 3 dagen continu draaiend met bijdragen van Marc van der Holst, 
Marieke Lucas Rijneveld, Jamila Faber, Heksenhamer, Pieter van der Sman en Jolle Roelofs  
Fresku, Vanta en WERC – 1954-we zijn er bijna (projecties op Oldehove toren, van Lân fan taal) 
 
Expedities 
Diverse expedities door de binnenstad met podiumkunsten en letteren als basis (allemaal 3 
performances) 
- Dolf Seewolf 
- Wander Kars 
- Gerbrich de Jong en Esther de Jong 
- Jaap Blonk 
- Tolls 
- Laurens Zureiqi 
- Peter Sijbenga 
- Tollak Ollestad 
- Akke Gerlsma 
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BCC 
Een samenwerking met deBuren het Vlaams Letterenfonds en Nederlands Letterenfonds getiteld 
BCC: Twee jonge artiesten, schrijver en beeldend kunstenaar. Eén van hen komt uit Vlaanderen, de 
ander uit Fryslân. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar zullen zich 24 uur lang met elkaar 
opsluiten om nieuw werk te maken. BCC is een project van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en 
festival Explore the North.  
 
Willie Darktrousers met Younes van den Broeck 
Yelena Schmits met Jornt Weersing en Rutger Dijkstra 
Sabrina Ingabire met Roy Schreuder 
Uschi Cop met Aletta Top 
Bob Vandenbrock met Lotte Middendorp 
 
Stadskas 
Conferentie kunsteducatie basisonderwijs KEK/Keunstwurk 
Fuckup Night (twee dagen) 
Influenza Bingo 
Stadsoase met KLAP en Silent Disco 
Stadsoase met B-movie Night en Sfeerwolf 
Vertelavond met Joost Oomen, Frank Belt en Baukje Koolhaas o.l.v. Henk Rigter 
New Faces – Syrische muziekavond met Rani Elias en Karoun Baghboudarian 
Academie voor Popcultuur met o.a. Woe Blind Birds, Achter de Geraniums en Krap bij kas 
Slotavond Re-opening met stamppotbuffet voor 2000/3000 mensen 
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4. Lân Fan Taal – de start van een productiehuis 
 
In 2016 werd de destijds kersverse stichting Explore the North door projectleider Siart Smit gevraagd 
om een belangrijke rol te spelen in het maken van programma voor het meertaligheidsproject Lân 
fan taal. Wij werden gevraagd om een spannend programma te maken in 2016 (heel bescheiden), 
2017 (iets groter) en 2018 (grootst!). En om daarbij ons eigen experimentele (internationale) profiel 
aan te spreken met een interdisciplinaire focus op literatuur, taal en meertaligheid.  
 
In 2016 presenteerden wij de eerste paar kleine literaire projecten in de festivaleditie van november 
en het was vooral het jaar 2017 waarin wij de grote lijnen bedachten voor ons deel van het 
programma van Lân fan taal. Daarnaast zaten wij als organisatie vrijwel wekelijks aan tafel bij de 
organisatie van Lân fan taal (o.a. Siart Smit, Roos van Geffen, Berber van Oyen, Judith Baarsma en 
Anne Graswinckel) om mee te denken over de vorm die het project zou kunnen aannemen, ook los 
van onze eigen activiteiten. Waardoor wij ook ideeën vanuit ons programmateam terugzagen in 
bijvoorbeeld de grote projecties op de Oldehove die door Lân fan taal werden geproduceerd.  
 
2017 een veranderende focus – meer producerend 
Hoewel in de basis de opdracht aan ons verstrekt door Lân fan taal een programmerende was, 
veranderde onze focus in 2017 wezenlijk. In overleg met projectleider van Lân fan taal Siart Smit zijn 
wij ons meer naast de programmering veel meer gaan focussen op het produceren van nieuw werk 
vanuit Fryslân en het opstarten van een interdisciplinair productiehuis voor literatuur, taal en 
meertaligheid. Zowel Lân fan taal als wij dachten dat dit zowel op de korte termijn als op de lange 
termijn het meeste resultaat zou bieden. En niets was minder waar.  
 
De projecten die wij ontwikkelden in de context van ons productiehuis werden een belangrijk 
onderdeel van de Taalkaravaan van Lân fan taal en de Afûk en deze projecten brachten Lân fan taal 
ook naar andere plekken buiten de provinciegrenzen, zoals de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, 
Noorderzon in Groningen en als spin-off van 2018 is er bij het schrijven van deze verantwoording 
zelfs een Lân fan taal-project in Singapore te zien op een groot internationaal festival. Daarnaast 
startten wij bijvoorbeeld een schrijfopleiding met jonge schrijvers in samenwerking met Meeuw 
Jonge Theatermakers. Een samenwerking die ook in 2019 voortgaat.  
 
De focuswijziging naar een meer producerende opdracht heeft daarom enorme duurzame impact 
gehad op zowel het jaar 2018 als op de legacy van Lân fan taal.  
 
2018 een bomvol jaar 
In 2017 organiseerden wij bescheiden de eerste mooie projecten voor Lân fan taal, maar het was 
natuurlijk voor 2018 waarin wij een bomvol programma presenteerden vol eigen producties, 
(internationaal) programma, artistieke uitwisseling en ook vol feest en ontmoetingen. Daarbij 
speelden natuurlijk ook de festivaledities van Explore the North in 2016, 2017 en 2018 een centrale 
rol. In 2018 kwamen vele projecten terug in het festival, zodat het deels echt een Lân fan taal-festival 
is geworden, waarbij wij uiteraard integraal gebruik maakten van het paviljoen Obe met vele 
performance en een expositie in het kader van het internationale project Citybooks.  
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Lân fan taal 2018 – optreden BCC in Obe 
 
Vele partners uit binnen- en buitenland 
In het kader van Lân fan taal werkten wij in de afgelopen jaren met tientallen partners uit binnen- en 
buitenland, lokaal en uit de rest van Nederland. Taalpartners, kunstpartners, maatschappelijke 
partners. Het was een jaar waarin wij vele partijen aan elkaar wisten te knopen en wij door vele 
partijen betrokken werden in hun projecten. De legacy van LF2018 en van Lân fan taal zijn toch ook 
echt dat de culturele sector in Fryslân zich meer en meer als een geheel is gaan zien en gedragen. 
Een nieuwere instelling als Explore the North ziet een rol om zich hier verder mee bezig te houden in 
de komende jaren. Een sterke sector is essentieel voor een goede legacy.  
 
Een beknopt overzicht: 
 
Minifestival 1: Spreekbotenfestival - 2/4 februari 
In het eerste minifestival organiseerden wij een Spreekbotenfestival (meer dan 30 spreekbeurten 
van wetenschappers en gewone mensen) op boten in de Prinsentuin in Leeuwarden. Dit vrij 
toegankelijke programma werd bezocht door 1500 mensen. Daarnaast presenteerden wij concerten 
van onder meer Jerry Hormone Egotrip. Op zondagmiddag was er een kinderprogramma op de 
schepen in samenwerking met de cultuureducatietak van Lân fan taal. 
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Lân fan taal 2018 – Minifestival 1 – Spreekbotenfestival 
 
 
Minifestival 2: Talentuinfestival - 13/15 april 
Op 13, 14 en 15 april organiseerden we in het stadspark van Leeuwarden, de Prinsentuin het 
Talentuinfestival. Een gratis toegankelijk festival waarbij taal centraal staat. Het was de plek waar 
onze eigen productie de Relaxerette - de literaire hangmattenmachine - voor het eerst gepresenteerd 
werd, waar jonge schrijvers van Meeuw Jonge Theatermakers de strijd aangingen met elkaar in een 
echte poetryslam, waar we de film Michel, acteur verliest de woorden, een film over afasie 
vertoonden en veel meer. Het festival werd door meer dan 600 mensen bezocht.  
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Lân fan taal 2018 – Minifestival 2 – Talentuinfestival 
 
Taaltoers - hele jaar door 
Iedere derde donderdag van de maand organiseerden wij een twee uur durende tocht door 
Leeuwarden, waarbij steeds een ander specifiek taalfenomeen centraal stond. Begeleid door een 
stadsgids gingen meer dan 200 mensen, verdeeld over tien taaltoers samen op pad en exploreerden 
thema’s zoals; moedertaal, geheimtaal of gebarentaal. Voor iedere taaltoer werden jonge 
muzikanten, dichters, schrijvers of experts uitgenodigd om een performance te geven op bijzondere 
en unieke locaties door de hele stad. 
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Lân fan taal 2018 – Taaltoer 
 
Eilandproza | Eilanders in de hoofdrol  
Tien bewoners van Terschelling worden ter gelegenheid van Oerol geïnterviewd door jonge literaire 
schrijvers, met als resultaat tien persoonlijke verhalen die door de eilanders zelf worden verteld. Een 
prachtige, intieme performance van niet-professionele performers. Explore the North maakte in deze 
serie al proza met middenstanders, medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden en van de 
Leeuwarder rechtbank. 
 
Citybooks - hele jaar door 
Citybooks is een samenwerking tussen Vlaams-Nederlands Huis de Buren, Leeuwarden-Fryslân 2018 
en Lân Fan Taal/Explore the North. Verschillende schrijvers en beeldmakers uit de hele wereld lieten 
zich inspireren door Leeuwarden en maakten bijzondere verhalen of beelden van de stad. De Irakese 
schrijver en filmmaker Hassan Blassim, de vlaamse auteur Erik Vlaminck, de Leeuwarder schrijver 
Arjan Hut, de Amerikaanse schrijver/stem- en geluidskunstenaar LaTasha N. Nevada Diggs en 
beeldmakers Anne Margot Stapert en Chantal Rens verbleven elk gemiddeld zo’n 10 dagen in 
Leeuwarden om zich onder te dompelen in de stad. Ze maakten hierbij verhalen of beelden die zij 
aan het eind van hun residentie presenteerden aan publiek. Aan het eind van het jaar kwamen zij 
terug naar Leeuwarden om hun werk te laten zien tijdens de Expositie Citybooks op Explore the 
North.  
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Solo - hele jaar door 
Het Noord Nederlands Orkest is een van de bekendste symfonieorkesten van Nederland. De musici 
zijn afkomstig van overal ter wereld, waardoor het orkest bijna vijftien nationaliteiten en even zoveel 
talen kent. Waar het normaal gesproken gaat om het creëren van een symfonie tussen deze musici, 
focust Solo juist op het individu. Want wie zijn eigenlijk die mensen die in een orkest spelen? Musici 
uit Japan, Spanje, België, Duitsland, Portugal, Frankrijk en Engeland laten hun instrument deze keer 
staan en vertellen hun persoonlijke verhaal door middel van een korte solo, geschreven door drie 
talentvolle schrijvers (Jante Wortel, Nikki Dekker en Lowie van Oers) en geregisseerd door 
theatermakers van Skoft&Skiep. Te zien op: Oranjewoud Festival, Oerol, Simmerdeis, Noorderzon, 
Welcome to the Village, Explore the North en Admiraliteitsdagen Dokkum. In 2019 zet het NNO deze 
solo’s overigens ook in als onderdeel van hun concerten, wat voor ons stiekem een beetje een droom 
was.  
 

 
Lân fan taal 2018 – Solo 
 
Meeuw Jonge Schrijvers en Explore the North 
Meeuw Jonge Schrijvers is een succesvol initiatief dat Explore the North in 2018 is gestart met 
Meeuw Jonge Theatermakers. Het betreft schrijflessen voor jonge schrijvers tussen de 14 en 19 jaar 
oud. De resultaten die we met deze cursus in een jaar hebben bereikt waren groot. De jonge 
schrijvers hebben zich in hoog tempo ontwikkeld tot enthousiaste, beloftevolle scribenten. Op het 
podium heeft het initiatief geresulteerd in een Poetry Slam, een presentatie van eenakters en de 
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voorstelling Alles is een scheermes, die begin 2019 in reprise ging. Zowel het productiehuis als 
Meeuw Jonge Theatermakers willen het traject voortzetten, uitbouwen en ook openstellen voor 
jonge schrijvers van buiten de theaterschool, zodat de cursus toegankelijk wordt voor divers 
schrijftalent. 
 
Minifestival 3 - 5/6 oktober 
Het derde en laatste minifestival dat we organiseerden, wederom gratis toegankelijk, duurde twee 
dagen en was een verzameling van veel mooie voorstellingen van onder andere Meindert Talma, Nyk 
de Vries, Vanta en Paul van Dijk. Ook Meeuw Jonge Theatermakers presenteerden eerste 
zelfgeschreven toneelteksten, Kinetophone gaf een voorproefje van muziekvoorstelling de Ballade 
van Omie Wise en twee orkestmuzikanten van solo gaven hun performance. Ongeveer 300 mensen 
bezochten het derde minifestival.  
 
Liquid Loft - 15/17 november 
Lân fan taal, Oerol en Explore the North werken samen rond het meertaligheidsproject Foreign 
Tongues van het gerenommeerde Oostenrijkse dansgezelschap Liquid Loft. Voor de voorstelling 
werden in november 2017 verschillende Friese en noordelijke dialecten opgenomen die een rol 
kregen in het project. De voorstelling was in juni te zien als openingsvoorstelling van Oerol in het 
landschap en in november in Leeuwarden in de Westerkerk onder de titel Church of Ignorance. De 
voorstelling was te zien op: Donaufestival (Oostenrijk), Oerol en Explore the North. 
 

 
Lân fan taal 2018 – Liquid Loft – Church of Ignorance 
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5. Publiek en Marketing 

 
Aandachtig en nieuwsgierig publiek 
Op de diverse festivallocaties, van Grote -, Waalse-  en Westerkerk tot aan Stadsschouwburg De 
Harmonie, de Popbunker, de kelder van het Z-Gebouw en in Neushoorn, overal viel het publiek op 
een ontzettend positieve manier op. Aandachtig en nieuwsgierig vonden de duizenden bezoekers 
hun weg door de donkere straatjes in de binnenstad van Leeuwarden en bezochten met evenveel 
aandacht de verschillende programmaonderdelen. Artiesten en organisatie hebben enorm van hen 
genoten.  
 
De Stadskas heeft heel veel voor ons betekend in het bereiken van ander publiek. Het festival 
speelde zich in 2018 veel minder af ‘achter de gevels’, waardoor de drempels lager waren dan in de 
voorgaande jaren. Wij hebben niet de illusie dat mensen die in de Stadskas komen meteen ook een 
kaartje kopen voor het festivalweekend of een andere activiteit, maar wij denken wel dat de 
groeiende vertrouwdheid met Explore the North zeker wel bezoekers gaat opleveren. Dat heeft 
alleen tijd nodig.  
 
En die tijd is ook precies wat Explore the North nodig heeft. In de stad Leeuwarden en provincie 
Fryslân is in de afgelopen decennia vrijwel geen publieksopbouw gedaan voor het werk dat het 
festival laat zien. Wij hadden gehoopt dat de invloed van de Culturele Hoofdstad groter zou zijn in 
2018, maar dat viel tegen. Ook trad er een soort Culturele Hoofdstad-vermoeidheid op in 
Leeuwarden aan het eind van het jaar. Wat betekent dat wij wel weer een sprongetje hebben 
gemaakt in betaalde tickets, maar dat de sprong niet zo groot is geweest als wij hadden gehoopt (en 
hadden begroot). Echter, was de sprong van onbetaalde tickets heel groot vanwege de activiteiten in 
de Stadskas en de Citybooks-expositie in Obe.  
 
Dat maakt dat wij in 2018 5000 bezoekers trokken die in totaal 13800 bezoeken brachten (waarvan 
6800 niet betaald). Veel voorstellingen waren aardig tot zeer goed gevuld. Op een klein aantal slecht 
bezochte voorstellingen na.  
 
Aandacht voor aandacht 
We maken programma dat verstild ten gehore gebracht wordt, dat klein is, intiem, dat aandacht 
vereist, maar ook programma dat obscuur, luid en wild is. De combinatie van locatie en programma 
is en blijft daarom voor Explore the North een belangrijk focuspunt. Het is niet alleen de performer 
die in zekere mate stuurt hoe het publiek reageert, maar ook de ruimte waarin deze optreedt, de 
sfeer die rondom het festival hangt en de manier waarop je dit communiceert zijn hiervoor bepalend. 
Aandacht voor aandacht vinden wij heel belangrijk, dit proberen wij in al onze uitingen naar voren te 
brengen door te richten op de sfeer en intimiteit van de locaties, het unieke programma en de 
beleving van het festival. We zijn dan ook ieder jaar trots op ons publiek; volle zalen waar je een 
speld kan horen vallen, vele ogen die gebrand zijn op het podium in plaats van een telefoonscherm: 
ons publiek begrijpt de setting zoals we het bedoeld hebben.  
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Publieksonderzoek 
Direct na het festival hebben we een vragenlijst verstuurd naar onze bezoekers, hierop hebben 163 
mensen gereageerd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 45 jaar. In dit onderzoek zien we 
dat de meerderheid van de respondenten (51%) 5-10 programmaonderdelen bezocht, meer dan 
driekwart van de bezoekers het programma als belangrijkste reden opgaf om naar Explore the North 
the komen. 60% gaf daarnaast aan de locaties als belangrijke reden te zien en de sfeer werd door 
64% genoemd. Het gemiddelde cijfer dat is gegeven is een 7,8. Er zijn zeven 10’en gegeven, maar ook 
een 1. 90% van de respondenten geeft aan Explore the North in de toekomst nog eens te bezoeken.  
 
Aan het eind van het onderzoek kregen de respondenten nog de mogelijkheid om een opmerking in 
te vullen, veelvoorkomende reacties die we terugzagen betroffen positieve uitlatingen over de 
diversiteit in het programma, de fijne sfeer en de mooie locaties. Verbeterpunten van de 
respondenten die we een aantal keer terug zagen komen hadden betrekking op de horeca op de 
locaties zelf (op sommige locaties was er geen drinken te verkrijgen of waren we verplicht om met 
het muntensysteem van de locatie zelf te werken) en iets waar we zeker in 2019 op focussen is, zoals 
eerder genoemd, spannende locaties voor de expedities en meer rust in de opbouw (bezoekers 
moesten vrij snel door de stad lopen om binnen de tijd te blijven).  
 
Daarnaast hebben wij bezoekers gevraagd om in kleine panels persoonlijk met ons in gesprek te gaan 
over hun ervaringen. Een bijzondere ervaring voor beide kanten, waaruit heel veel nuttige informatie 
is voortgekomen.  
 

 
(Matthew & The Atlas - Explore the North 2018) 
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De top 10 voorstellingen van 2018 volgens de respondenten: 
1. Matthew & The Atlas 
2. NNO/LFT/ETN - Solo (Onze eigen productie!, daar zijn we trots op) 
3. Club Guy & Roni - Mechanical Ecstasy 
4. Bo Ningen & Elmar Kuiper 
5. Lubomyr Melnyk 
6. Ifriqqiya Electrique 
7. Adriaan van Dis, Hanna Bervoets, Maxim Februari 
8. LA Salami 
9. Dez Mona & BOX - Saga 
10. Lisa Morgenstern 
 
Dat is een erg mooie interdisciplinaire top 10-lijst met veel experiment, wat ons laat zien dat we op 
de goede weg zijn met het profiel van het festival. Wij zijn al lang geen popfestival meer. Wij 
bewegen ons meer en meer in de richting van een interdisciplinair kunstenfestival. Dat men zich 
graag laat verrassen, bewijst dat deze behoefte er is. Vooral het feit dat onze eigen productie Solo op 
de 2e plaats staat is geweldig.  
 
Kaartverkoop 
Van de kaartkopers via het systeem Eventbrite is 49% afkomstig uit Friesland, daarvan is 30% 
afkomstig uit Leeuwarden. Dat aandeel zal in werkelijkheid groter zijn wanneer de deurverkoop 
(waarvoor wij deze gegevens niet hebben) wordt meegeteld. Dit betekent dat volgens Eventbrite 
51% van buiten Friesland komt, met pieken in de grotere steden Groningen, Amsterdam en 
Rotterdam. Maar ook vanuit Overijssel, Gelderland en Utrecht komen bezoekers richting het Hoge 
Noorden voor Explore the North. Daarnaast trok Explore the North ook weer een aantal bezoekers 
uit het buitenland met kaartkopers uit Duitsland, Amerika, Finland en Italië.  
 
Explore the North in de media  
Explore the North is veel onder de aandacht geweest in met name de lokale media. Leeuwarder 
Courant, Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Suksawat, Huis aan Huis, Omrop Fryslân, 
Omroep LEO, 3VOOR12, Tzum etc. Dit betrof ook vaak grote (voor)verhalen over het festival. De 
landelijke media waren wederom nog wat moeilijker te bereiken (sowieso op deze plek in het land), 
maar wij zijn blij met de grote aandacht op The Daily Indie. Via Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018 hadden we veel media-aandacht verwacht, maar dat is (zoals ook eerder genoemd) 
minder gebleken dan gehoopt. Wel zijn wij meegenomen in een aantal grote landelijke campagnes.  
 
“Fraai festival vol rake verhalen” - de Leeuwarder Courant 
 
“Literatuur, podiumkunsten en vooral muziek zijn de dragers van prikkelende verhalen, waarin 
maatschappelijke thema’s worden aangesneden die heel goed bij LF2018 passen en waarin talent 
van hier heel organisch naast namen van elders staat.” - de Leeuwarder Courant 
 
“De welwillende wandelaar wordt verrast met allerlei moois, dat vaak genoeg nog maatschappelijk 
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hout snijdt ook” - de Leeuwarder Courant 
 
“Mooi festival, dat zoiets voor elkaar krijgt.” - de Leeuwarder Courant 
 
“Ook Explore the North lijkt dit jaar meer dan ooit, als afsluiter van het Culturele Hoofdstad-jaar, 
vanuit andere culturen naar zichzelf te kijken.” - Friesch Dagblad 
 
“We zien het reilen en zeilen in de flat door hún ogen en worden deelgenoot van mooie 
ontmoetingen.” - Friesch Dagblad (over MOHA) 
 
Over Liquid Loft: 
 
"Er wordt een hele laag over deze dansvoorstelling gelegd, een schitterende verdieping 
die eigenlijk de grootste charme ervan uitmaakt." - de Leeuwarder Courant 
 
"Er zitten schitterende taferelen bij: het ‘koor’ van acht jonge lokale danseressen, dansers die hun 
lijven in vreemde silhouetten wringen en die als zevenkoppig collectief de mooiste poses 
aannemen." - de Leeuwarder Courant 
 
De Moanne 
Samen met literair cultuurtijdschrift De Moanne maakten wij voor de vierde keer een geheel eigen 
Explore the North-nummer dat al ruim voor het festival verscheen. Het werden publicaties vol 
interviews met optredende artiesten, historische achtergronden en literaire bespiegelingen. Een 
prachtige uitgave in een oplage van 1250 stuks die terecht kwam bij echte cultuurliefhebbers en 
gratis   mee kon worden genomen tijdens de gehele openingsperiode van de Stadskas en het festival.  
 
Campagne 
Hoe giet je een jaar waarin er zoveel gebeurt, waarin het festival ineens bijna twee weken duurt, er 
meer programma dan ooit gemaakt is in een coherente campagne? Dat was de uitdaging voor onze 
marketingafdeling dit jaar. Online, maar ook offline zijn we het hele jaar zichtbaar geweest door veel 
informatie te delen, maar bijvoorbeeld ook al vroeg posters te verspreiden. Op social media, vooral 
Instagram, hebben we weer een aanzienlijke groei gemaakt. Daarnaast was ons programmaboekje 
mooier en dikker dan ooit, deze hebben we dan ook een prominente plek in onze Stadskas gegeven 
waar hij veelvuldig werd meegenomen door bezoekers.  
 
Publiciteit in 2018 
Volgers Facebook | 3162 
Volgers Twitter | 1576 
Volgers Instagram (gestart in 2017) | 828 
Aantal unieke bezoeken website | 21.994 
Aantal bezoeken website | 34.882 
Aantal pageviews website | 128.130 
Aantal exemplaren programmaboekje | 12.640 
 
Bekijk hier het programmaboekje van Explore the North 2018. 
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Julia Holter - Explore the North 2018 
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6. Financiën 
 
Bij de start van 2017 mochten wij rekenen op tweejarige bijdragen voor 2017 en 2018 van provincie 
Fryslân, gemeente Leeuwarden, Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds. Daarnaast 
hadden wij ook al een toezegging van Leeuwarden-Fryslân 2018 en Lân fan taal. Met deze basis zijn 
wij aan de slag gegaan met het opbouwen van een festivalorganisatie die het niveau van alle 
activiteiten in 2018 aankon. 
 
Lokale overheden 
In 2017 ging de eerste tweejaarlijkse festivalregeling in voor festivals in Friesland, met onafhankelijke 
toetsing van een commissie. Een regeling die in overleg tussen de provincie en enkele festivals, 
waaronder Explore the North, tot stand is gekomen. Explore the North kwam als 1e prioriteit uit de 
bus bij de festivals in de stad Leeuwarden. De provincie ondersteunde Explore the North met een 
bijdrage van EUR 45.000 in 2018 (net als in 2017). De bijdrage van de Gemeente Leeuwarden voor 
onze editie in 2018 is, ook gelijk aan 2017, EUR 20.000.  
 
Publieke en private partners 
Met grote trots hebben wij ook het vertrouwen gekregen van twee rijksfondsen: het Fonds 
Podiumkunsten (EUR 25.000) en het Nederlands Letterenfonds (EUR 40.000). Dit is heel belangrijk 
voor ons, maar ook voor een regio waar doorgaans weinig landelijk cultuurgeld 
neerdaalt. De festivals in Friesland werden sinds 2017 aanzienlijk meer ondersteund vanuit het rijk, 
wat meteen een signaal zou moeten geven aan lokale bestuurders om de Friese en Leeuwarder 
festivals net zo serieus te nemen als het rijk dat doet. 
 
Omdat wij in 2018 prominent onderdeel zijn van het hoofdprogramma van de culturele hoofdstad 
ondersteunde Leeuwarden-Fryslân 2018 ons in 2018 met een bijdrage van EUR 125.000. Ook werd 
een deel van onze bijdrage voor Lân fan Taal bestemd voor het festival, voor een bedrag van EUR 
30.500. Daarnaast werd Explore the North in 2018 ondersteund door een aantal fijne particuliere 
partners. Voor het festival kregen wij incidentele bijdragen van Fonds21, VSBfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds Friesland, het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) en Het Nieuwe Stads Weeshuis. 
Voor ons programma rondom Japan kregen we een bijdrage van EU-Japan Fest, en het programma-
onderdeel BCC werd ondersteund met een bijdrage van het Vlaams Fonds van de Letteren. 
Daarnaast heeft het Lira Fonds ons ondersteunt met een bijdrage ten behoeve van de honoraria van 
optredende auteurs.  
 
Niet gekapitaliseerde bijdragen 
Explore the North werd mogelijk gemaakt door allerlei bijdragen ‘om niet’ van diverse partners. Een 
voorbeeld hiervan is de samenwerking met Schouwburg de Harmonie waarbij het pand, de techniek, 
en de technici tot onze beschikking werd gesteld voor de voorstellingen op donderdag. Productiehuis 
De Popfabryk draagt in het kader van onze gezamenlijke pitch voor makers in de popcultuur EUR 
10.000 bij aan een productie die tijdens Explore the North in première gaat. Daarnaast maken vele 
partners werk speciaal voor Explore the North of ze maken het geschikt voor het festival. De kosten 
die hierbij komen kijken komen niet terug in de begroting van Explore the North, maar zijn wel 
belangrijke investeringen vanuit de sector. 
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Explore the North heeft uitstekende verhoudingen met veel leveranciers. Onze productiekosten op 
het gebied van locatiehuur en -inrichting en kosten techniek en podia zijn hoog. Doordat iedereen in 
Leeuwarden het belangrijk vindt dat een festival als Explore the North kan plaatsvinden, krijgen wij 
veel gedaan voor een goede prijs. Tenslotte werd artistiek leider Sjoerd Bootsma tot en met de editie 
van 2018 betaald door de organisatie LF2018. Al deze bijdragen zijn niet gekapitaliseerd in de 
begroting.  
 
Publieksinkomsten 
Qua eigen inkomsten blijven de recettes achter in 2018, maar zijn wel hoger dan in 2017. We hebben 
dit jaar geëxperimenteerd met verschillende ticketprijzen, zoals een korting voor jongeren t/m 20 
jaar. Zij konden voor minder dan de helft van de reguliere prijs naar het festival. Daarnaast hebben 
we voor het eerst een voorstelling (Liquid Loft) achter losse tickets verkocht. Met deze wisselende 
prijzen blijven we experimenteren, maar we ontkomen niet aan het feit dat Explore the North een 
lastig festival blijft om te verkopen. Aan de andere kant zijn onze eigen inkomsten uit horeca verkoop 
enorm gestegen vanwege de Stadskas. Daarmee heeft de Stadskas in principe ons de ogen geopend 
voor allerlei nieuwe mogelijkheden om een festival neer te zetten dat veel minder drempels opwerpt 
en veel meer maatwerk kan doen door meer voorstellingen gratis te maken of achter losse tickets te 
verkopen. We stappen af van het hoog inzetten op recettes, de begroting zoals we hem nu maken is 
eigenlijk gericht op een (pop)muziekfestival. Onze toekomst voor de komende jaren zit in de 
Stadskas, het festivalhart dat nu al duizenden bezoekers trekt. Daar halen we onze eigen inkomsten 
vandaan, bezoekers die daar samenkomen, elkaar opzoeken en allemaal iets eten of drinken. Explore 
the North als kunstenfestival met een zo breed mogelijk publiek. Een publiek dat samenkomt en 
ontstaat in het glazen hart van de stad.  
 
Lân fan taal 
De begroting die in eerste instantie is ingediend voor het project Lân fan taal was vooral gericht op 
het programmeren van werk op festivals en projecten. Vanwege de focuswijziging naar een meer 
producerende bijdragen van Explore the North (onder meer op initiatief van de organisatie van Lân 
fan taal) is de focus in verhouding logischerwijs meer op personeel komen te liggen, omdat 
produceren simpelweg vele malen intensiever is.  
 
Ook de partners hebben goed geïnvesteerd in de activiteiten in het kader van Lân fan taal die wij met 
hen hebben ontwikkeld. Denk daarbij aan bijdragen van Yiddish Waves, Poetry Circle, Meeuw en het 
Noord Nederlands Orkest die niet via ons administratie zijn gelopen, maar die van zeker belang zijn. 
Ook met het festival Explore the North hebben wij breed geïnvesteerd in de projecten van Lân fan 
taal, niet in de laatste plaats door onze mensen, locaties en faciliteiten te delen met en open te 
stellen voor Lân fan taal.  
 
Het project Lân fan taal is apart uitgebreid verantwoord ten behoeve van hoofdbegunstiger Provincie 
Fryslân.  
 
Resultaat Stichting Explore the North 
Wij sluiten het stichtingsboekjaar af met een resultaat van EUR 6.203 dat wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. Daarmee groeit de algemene reserve naar EUR 10.688 op 31 december 2018.  
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7. Organisatie 
 
De organisatie die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd heeft zich kunnen ontwikkelen tot 
een kern mensen die het hele jaar actief is binnen Explore the North. Door de activiteiten rondom 
Lân fan Taal hebben we mensen meer werk kunnen bieden en daarmee kunnen binden aan de 
organisatie. Het kernteam is solide en bestaat uit een groep (jonge) professionele zzp’ers die de visie 
van Explore the North uitdragen en met hart en ziel aan het festival werken. Uit de evaluaties is 
gebleken dat iedereen het gevoel heeft op de juiste plek te staan en met veel energie weer aan een 
nieuw jaar te willen beginnen. 
 

 
 
Het kernteam van 2018 bestaat uit 
Mark Hospers - algemeen directeur 
Sjoerd Bootsma - artistiek leider 
Peter Reen - muziekprogrammeur 
Marleen Nagtegaal - literatuurprogrammeur en hoofd productiehuis 
Eva van Netten - programmacoördinator 
Stephanie Kemper - zakelijk coördinator 
Johan de Vries - productieleiding 
Milou de Boer en Mathé Többen - marketing 
Denise Hendriks - artiestenproductie 
Bennie Meijer - technische productie 
Peter Boorsma - vormgeving en website 
Anne Madrid y Lopez - locatievormgeving 



 
 

37 
Bestuursverslag Explore the North 2018  

Stichting Explore the North | Zwettestraat 30a, Leeuwarden 

Jort Bollen en Maha Eljak (stage) - vrijwilligerscoördinatie 
Wander Wouda -  expedities 
Sander Koning (stage) - assistent programma 
Desiré Hindriks - bureau en administratie 
 
Vrijwilligers 
Explore the North werkt veel met vrijwilligers voor het mogelijk maken van alle activiteiten. In 2018 
werkten er weer meer dan 100 vrijwilligers mee - die bijna 200 diensten hebben gedraaid - aan het 
mogelijk maken van het festival en de activiteiten het hele jaar door.  
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Explore the North is onbezoldigd en bestaat uit Marelie van Rongen 
(voorzitter), Erik Vriesen (penningmeester) en Arjan Berkhuysen (secretaris). Het bestuur delegeert 
taken aan de algemeen directeur: Mark Hospers. 
 
Wij volgen de aanbevelingen van de code cultural governance. Het bestuur doet jaarlijks een 
zelfevaluatie. In de het komende jaar gaan wij op zoek naar een uitbreiding van het bestuur om de 
bestuurlijke basis wat te versterken in het licht van de sterke ontwikkeling van de organisatie en het 
festival. Bij schrijven van dit verslag is Hooman Nassimi toegetreden tot het bestuur en zal Arjan 
Berkhuysen uittreden.  
 
Belangrijk is om hierbij te melden dat de culturele sector in het noorden hecht en klein is. Dat 
betekent dat het kan voorkomen dat er ook op zakelijk vlak een verhouding ontstaat tussen Stichting 
Explore the North en (de organisatie van) een van de bestuursleden. Wanneer zich dit voordoet, 
wordt de aard van deze relatie besproken in het gehele bestuur, zodat dit niet leidt tot situaties 
waarbij verantwoordelijkheden onduidelijk worden. Mocht er een bestuursbesluit nodig zijn in een 
dergelijke situatie, dan onthoudt het betreffende lid zich van stemming. In 2018 heeft zich geen 
dergelijke situatie voorgedaan. Wel heeft Explore the North in goed overleg met het gehele bestuur 
samengewerkt met het festival Oerol, alwaar Marelie van Rongen algemeen directeur is.  
 
Rooster van aftreden: 
Erik Vriesen - 1 juli 2018 (1e termijn) – herkozen voor 2e termijn – 1 juli 2022 
Arjan Berkhuysen - 1 juli 2019 
Marelie van Rongen - 1 juli 2020 
 
Het bestuur vergaderde in 2018 vijf keer op: 1 februari, 3 mei, 2 juli, 29 oktober en 17 december 
 


