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ReWork 2011 geslaagd evenement! 

Stichting Beeldenstad heeft dit weekend voor het eerst ReWork georganiseerd. Dit unieke concept, 

waarbij kunstenaars het park als open atelier gebruikten bleek een groot succes te zijn.  

De opening van de manifestatie  vond plaats op vrijdag 8 juli om half 11 in de tuin van wooncentrum 

Nij Mariënacker .  Het kunstproject  ‘Gedachtes om te delen’ werd  onthuld door de wethouder van 

cultuur Wigle Sinnema samen met de kinderen van OBS de Pipegaal.  Hij was erg enthousiast over de 

diverse  verbanden binnen het project.  

Hierna  was het de beurt aan de 17 kunstenaars. In het park  gingen ze aan de slag met grote 

diversiteit van  materialen zoals oud ijzer, hout, wol.  Hiermee werd weer een nieuw kunstwerk 

gemaakt. Zo ontstonden er  schommels in een boom, een stoel was de basis voor een schaap, een 

borstbeeld  van ijzer-mozaïek en een grote spin  bespoten met graffiti.   

 Vrijdag had de Stichting Beeldenstad  ondersteuning van Omrop Fryslân op de Merk van Workum 

met zowel radio als televisie. Zaterdag was er optreden van de streetdance van Sport- en 

gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland. Op zondag was er een optreden van trio Hexapode uit 

Sneek, die soms werden bijgestaan door muziek leerlingen. Dit alles onder de noemer Fjoer!, een 

project van Centrum voor de Kunsten en Ritmyk. De workshop graffiti van Maria Bouwhuis was op 

zondag ook populair bij het jongere publiek. Zij konden zelf een paneel maken en kregen daarbij wat 

tips en trucs van Maria.  

Ondanks dat het weer zo nu en dan niet mee zat, hebben we niet te klagen over het aantal 

bezoekers. Deze  hadden de mogelijkheid om mee te doen aan een loterij. Op maandag 11 juli is 

hiervan de trekking geweest bij notaris Houtsma te Workum.  

De derde prijs, een reproductie van Jopie Huisman, ging naar mevrouw Tjalma uit Franeker.  De heer 

Postma uit Bolsward kreeg de tweede prijs, een  keramieke vaas  van Siete Koch. De eerste prijs was 

een beeld van Petra van Stam. Deze ging helemaal naar Vlissingen, omdat de notaris het lotnummer 

1111 van meneer Selles uit de doos trok.  

Alle prijzen zijn gratis ter beschikking gesteld. 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde manifestatie.  Een dergelijke happening  moet een 

vervolg krijgen.  Om alle foto’s van de manifestatie te zien, kunt u kijken op 

www.beeldenstadworkum.nl of op www.workum.nl.  
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