
1

Colofon

NIJS is een uitgave van de 
Paulus Folkertsma Stichting. 
NIJS wordt toegezonden aan 
donateurs en belangstellenden.

Redactie: Secretariaat van de  
stichting , Joram Jorkinsstraat 1
8919 BG Leeuwarden

Vormgeving: Eeltsje Folkertsma

Donaties: minimaal € 11,50 per jaar

Internet: www.paulusfolkertsma.nl
E-mail: info@paulusfolkertsma.nl
Kamer van Koophandel nr. 41004030 
December 2014

Van de redactie

2014 is al weer bijna voorbij.  
In deze korte editie van NIJS willen we u als 

donateur op de hoogte brengen met de stand van 
zaken van onze activiteiten. 

Nieuwe Cd strijkkwartetten

In  het voorjaar van dit jaar hebben wij  u via NIJS  
geïnformeerd over het plan, in samenwerking  

met het Vondelkwartet, een CD uit te brengen  
met de strijkkwartetten van Paulus Folkertsma. 
Oorspronkelijk was het idee om de CD in maart  
uit te brengen. De definitieve productie kost  
echter meer tijd dan we dachten. Op dit moment 
zijn we bezig  met de afrondende fase,  
maar het zal niet meer lukken om de CD nog  
voor het einde van dit jaar te presenteren. 
Op de website van de stichting  
( www.paulusfolkertsma.nl) zullen wij u uiteraard 
informeren over de voortgang en definitieve  
datum van verschijning. 

Andere activiteiten

NNaast de werkzaamheden in verband met  
het uitbrengen van een CD zitten we uiteraard 

niet stil. We onderzoeken of in het kader van de  
70 jarige herdenking van de bevrijding in 2015  
een aantal werken van Paulus Folkertsma weer  
eens kan worden uitgevoerd.  
 
De Tweede Wereldoorlog heeft op Paulus Folkertsma 
een grote indruk gemaakt. Veel van zijn composities 
geven daar uitdrukking aan, zo als het strijkkwartet 
uit 1943 “In memoriam R.O.Blackhall, A.J.Sutton, 
K.E.Emmons”, geschreven ter nagedachtenis aan drie 
bemanningsleden van een Halifax-bommenwerper 
van de Royal Canadian Air Force die omkwamen bij 
een crash op 5 mei 1943 nabij Aldeboarn.  
Ter gelegenheid van de bevrijding van Fryslân 
schreef hij de herdenkingscantate “De fyftsjinde 
April” . Dan is er nog de cantate Wer binn’ de fjilden 
grien voor koor en orkest die dateert uit 1949 en 
is geschreven op teksten van de Friese dichters 
Douwe Tamminga en Fedde Schurer. 
 
We zoeken de samenwerking met Stichting  
Befrijdingsfestival Fryslân om de mogelijkheden  
van uitvoering te bekijken. 
 
Verder onderzoeken we of we kunnen aanhaken  
bij activiteiten die in het kader van Kulturele 
Haadstêd 2018 zullen gaan plaatsvinden. 
 
Ook is er medewerking verleend aan concerten in 
het kader van Fryske Fynsten, waarvan er  
een geheel gewijd was aan werken van  
Paulus Folkertsma. 



2   

D o n a t e u r s 
o p g a v e - c o u p o n

Ondergetekende,

Naam : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats : .......................................................................................................................................................................... 

Telefoon : ........................................................................................................................................................................................................................................

e-mailadres : ........................................................................................................................................................................................................................................ 

wil graag de "Paulus Folkertsma Stichting" financieel steunen voor een bedrag van  

€ ..................................   (min. € 11,50) per jaar en ontvangt daarvoor ca. 2x per jaar gratis de nieuwsbrief NIJS.

Datum : ............................................................................................................... Handtekening : ...............................................................................................................................................

U kunt de coupon opsturen naar het secretariaat van de Paulus Folkertsma Stichting

Joram Jorkinsstraat 1  8919 BG  Leeuwarden  of een e-mailbericht zenden naar info@paulusfolkertsma.nl

Tot slot

We wensen al onze donateurs en andere 

belangstellenden prettige kerstdagen en 

alvast een goed nieuw jaar, waarin we hopelijk 

nog meer kunnen laten horen van de muziek 

van Paulus Folkertsma.

Onze activiteiten zijn niet altijd direct zichtbaar  
voor u als donateur, maar uw bijdrage wordt  
goed besteed in ons streven de muziek van  
Paulus Folkertsma te promoten. 
Mocht uw donatie onverhoopt nog niet zijn  
ontvangen, dan verzoeken wij u deze over te  
maken  op ons bankrekeningnummer  
NL65 RABO 0131587048 t.n.v.  
Paulus Folkertsma  
Stichting. 
Om het voor u gemak-
kelijker te maken  
sturen wij u bijgaand 
een machtigingskaart. 
Wanneer u deze invult 
en aan ons terugstuurt 
zorgen wij er voor dat 
uw donatie automatisch 
wordt afgeschreven. 
Uiteraard kunt u de  
machtiging te allen  
tijde weer intrekken. 
Wij zouden het zeer op  
prijs stellen als u hier  
gebruik van wilt maken. 

 

 

Het bestuur van 

Paulus Folkertsma Stichting 

wenst u  

prettige feestdagen, 

een goede jaarwisseling 

en een voorspoedig 

en gezond 2015


