Paulus Folkertsma, in verschillende facetten, weer
eens duidelijk voor het voetlicht gebracht heeft.
Er waren op deze avond ca. 200 bezoekers,
die op vier locaties, waarvan twee in de open lucht,
konden genieten van de concerten met optredens
van Albert Bonnema met Rixt van der Kooij,
Marieke de Bruijn en Pauline Post, Johan Bijhold,
Tjalling Wijnstra met zijn koor Het Cantoor en
Wiebe Kaspers + ensemble.

dat gezien mocht worden en waar heel veel mensen,
Boarnsters en andere bezoekers, van konden genieten.
Dit is te danken aan deze grote groep mensen,
vrijwilligers, professionals, die er met enorme inzet
voor gezorgd hebben, dat dit evenement er kon
komen en geweldig geslaagd is.
Een avond, die vlekkeloos en op rolletjes verliep,
met een prachtige aankleding op de verschillende
locaties en die van de bezoekers de volle waardering kreeg.
Een avond ook om niet snel te vergeten.
Voor mij persoonlijk en voor mijn kinderen en
kleinkinderen was dit heel speciaal om de muziek
van mijn man, hun vader en grootvader in zijn
woonplaats te kunnen beluisteren.
Helga Folkertsma

Tot slot

23 juni in Aldeboarn hebben uitgevoerd, op het
programma van het lustrumconcert gezet.
Verder heeft het Toonkunstkoor Dokkum samen
met de Sneker Cantorij Paulus Folkertsma’s cantate
Wer binn’de fjilden grien, twee keer uitgevoerd,
in Sneek en in Dokkum.
Al met al was 2018 voor ons een jaar om met
voldoening en plezier op terug te kijken.
Het ijveren van al die jaren begint zijn vruchten af
te werpen en daar heeft u met uw financiële en
morele steun een belangrijke bijdrage aan geleverd.

O

nze 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. Dat blijkt ook maar weer
uit de successen van het afgelopen jaar.
Mocht uw donatie onverhoopt nog niet zijn betaald,
dan verzoeken wij u, deze over te maken op ons
bankrekeningnummer NL65 RABO 0131587048
t.n.v. Paulus Folkertsma Stichting.
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Reactie Bouke Oldenhof
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Naast deze concerten speelde het 100-jarige korps
Concordia op het water van de Boarn en daarnaast
werden enkele andere activiteiten georganiseerd
zoals een tentoonstelling in het voormalige waaggebouw en een theatrale verbeelding, geschreven
door Bouke Oldenhof, van Paulus Folkertsma door
zijn zoon Paulo Folkertsma.
De kinderen van de twee scholen in Aldeboarn zijn
via een educatief project door Ardy Proot bij het
festival betrokken.

k heb erg genoten van muziek. Hoogtepunt voor
mij was het koor in de kerk, en dan vooral het stuk
“It is sa stil“. Mooie muziek, prachtig uitgevoerd, het
zingt nog steeds in mijn hoofd.

violiste Marieke de Bruin
en pianiste Pauline Post

Het Cantoor o.l.v.
Tjalling Wijnstra
en pianist Johan Bijhold

Verderop in dit NIJS kunt u enkele reacties van
medewerkers en bezoekers lezen.

Reactie Helga Folkertsma

W

at een prachtige avond was het, zaterdag 23
juni 2018!
“Twirre” is vertaald “wervelwind” – en wervelend
was het!
Het begon allemaal al in 2016, toen Jenny Zwanenburg
mij staande hield en zei ‘we moeten eens praten’.
Toen kwam ze met het plan om in Aldeboarn weer
eens wat met de muziek van Paulus Folkertsma te
doen, op een bijzondere wijze. Of ze er toen bij stil
stond wat ze zich op de hals haalde?
Ze heeft het voor elkaar gekregen om, samen met
An de Wrede, een grote groep mensen voor dit idee
enthousiast te maken en hen blijvend te motiveren.
En - bijna twee jaar later stond er een evenement,

Leuk dat Paulo dat stukje op het trottoir speelde.
Het was heel bijzonder dat de zoon zijn vader
speelde. Er waren mensen die zeiden dat de stem
bijna hetzelfde was. Mooi ook dat de reacties zo
goed waren.
Bouke Oldenhof

Albert Bonnema en
pianiste Rixt van der Kooij

het ensemble van Wiebe Kaspers

Andere activiteiten

H

et jaar 2018 heeft evenwel nog meer positieve
aandacht aangaande de muziek van
Folkertsma gebracht.
Zo is er door het koor “Het Cantoor” ter gelegenheid
van hun jubileum de Jonkerboerselectie, die zij op
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CD Mimerij en sololiederenbundel
Muzyk klinkt yn myn hert

Van de redactie

H

et is misschien wel wat laat, maar toch willen
wij, als bestuur van de Paulus Folkertsma
Stichting, niet nalaten om u een goed, gezond
en muzikaal 2019 toe te wensen.

D

e cd en het boek zijn nog steeds verkrijgbaar,
kijk op de site www.paulusfolkertsma.nl voor
meer info of mail naar info@paulusfolkertsma.nl

Ook willen wij u bedanken voor uw steun,
ook in het afgelopen jaar weer, die voor ons heel
belangrijk is. U helpt ons daarmee om onze taak,
de muzikale nalatenschap van Paulus Folkertsma
te beheren en zijn muziek te promoten
en te laten klinken, te realiseren

Midsimmertwirre, minifestival
muziek van Paulus Folkertsma

T

oen zich vorig jaar de mogelijkheid voordeed
om in de woonplaats van Folkertsma een
muziekfestival te houden met uitsluitend werken
van hem, hebben wij die dan ook met beide handen
aangegrepen. In een eerdere editie van NIJS heeft
u kunnen lezen hoe dit plan ontstaan is en hoe er
door veel enthousiaste Boarnsters en ons bestuur
gewerkt is aan de realisatie daarvan.
De nieuwe stichting Aldeboarn Foarút heeft het
organisatorische deel op zich genomen en wij van
de Paulus Folkertsma Stichting, hebben de muzikale
invulling voor onze rekening genomen en zijn erin
geslaagd om musici van naam naar Aldeboarn te
halen. Er hebben vast donateurs en belangstellenden dit muzikale evenement, “Paulus Folkertsma’s
Midsimmertwirre” persoonlijk beleefd; wie er niet
bij kon zijn had later de mogelijkheid om via onze
website een indruk te krijgen.
Colofon
NIJS is een uitgave van de
Paulus Folkertsma Stichting.
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Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
muziekavond op zaterdag 23 juni, het weekend na
de langste dag, die niets dan enthousiaste en lovende reacties heeft opgeleverd en die de muziek van
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