Thema- en werkgroepen
Maak kennis met themagroepen en bouw mee aan de
toekomst van een Frij Fryslân! Tijdens het festival kun je
zien waar binnen Frij Fryslân aan wordt gebouwd. Iedere
themagroep heeft een eigen stand. Laat je informeren over
de huidige projecten en de plannen voor in de toekomst. Raak
geïnspireerd en ontdek waar je graag aan mee wilt bouwen.

reststromen worden er omgezet in mooie producten en het is een
ontmoetingsplaats waar ook workshops en lezingen gehouden
worden. Doel is ook dat hiermee de afzet van Friese boeren aan de
lokale gemeenschap wordt vergroot. Op dit moment wordt gewerkt
aan een bedrijfsplan voor een eerste plek in coöperatie vorm; een pilot
die aanzet tot het realiseren van Mienskipsplakken in heel Friesland.
De themagroep werkt aan een marktonderzoek en kan ieders input
goed gebruiken!

Onderwijs
Frij Ûnderweis (‘vrij onderweg’) heeft een fundament gelegd met een
kindvisie waarop het onderwijsplatform van Frij Fryslân ontwikkeld
kan worden. Er is daarvoor een groot actieplan met verschillende
onderdelen, waaronder het ontwikkelen van lesmateriaal en het
bouwen van een netwerk van leraren en andere professionals.
Bedoeld voor de korte en lange termijn, waarbij nog veel mensen
kunnen aanhaken om onderdelen uit te werken. Heb je ervaring in het
werken met kinderen? Kom langs bij de stand om kennis te maken!
Leer meer over de visie en de mogelijkheden.
Energie
Fryslân autonoom: hoe ziet autonoom en
zelfvoorzienend Fryslân op het gebied van energie
eruit? Deze themagroep heeft een inspirerend scenario
uitgewerkt en kan ieders inbreng gebruiken om een
ambitieus plan sterker te maken.

Ecodorpen
Deze themagroep werkt aan een blauwdruk voor ecodorpen
die startende initiatieven kan inspireren en op weg helpen. Ook
wordt er gekeken naar gemeenschapsvorming omtrent lokale
voedselproductie. De groep brengt bestaande projecten in Friesland
en mogelijkheden voor nieuwe in kaart.
Deze deelproducten kunnen ook gebruikt worden voor bewustwording
en het motiveren van boeren om met de gemeenschap een
toekomstperspectief en nieuwe leef- en woonvormen te realiseren.
Kom langs bij de stand om je kennis over bestaande initiatieven te
delen en op dit thema te verbinden.

Autonoom en van de mensen

Werk en economie
Toerisme online platform
Een online platform is in de maak om de Friese
toeristische sector en economie te versterken. Op dit
platform worden horeca- en andere ondernemers,
evenementen en bijzondere plekken zichtbaar gemaakt.
Ken je initiatieven, evenementen, bedrijven die hier ook een plekje
verdienen, kom langs en meld het aan. Heb je zelf een idee om de
Friese economie en werkgelegenheid te stimuleren? We horen het
graag van je!
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Ontwikkeling van

Voor elke aanbieder, groot of klein, een promotieplek!
h Economische groei in Fryslân door
lokaal toerisme beter te faciliteren

h Toerist heeft alle benodigdheden, lokale
bezienswaardigheden, evenementen en
reisdocumenten in één app bij de hand
h Verhuurder weet als geen ander wat
de beste lokale winkels, restaurants en
bezienswaardigheden zijn en verwijst
de toerist via de app door

Vrije Energie

h Toerist krijgt hierdoor de beste
gepersonaliseerde ervaring tijdens zijn
verblijf in Fryslân
h Locale verhuurders, winkels,
restaurants etc versterken elkaar

h Niet alleen de grote (reguliere)
bedrijven maar vooral de kleine
aanbieders krijgen een promotieplek
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Gezondheid
Gezondheidszorg kan op heel veel manieren anders en beter. Maak
kennis met de themagroepen die aan verschillende facetten werken
die bijdragen aan holistische, toegankelijke en kleinschalige zorg.
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Interesse? Meld je aan via info@frij.frl

 Eerste project
 Wat is vrije energie
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Vrije energie: deze groep is concreet aan de slag met
proefopstellingen en het verzamelen van informatie.
Laat je verrassen bij de stand door deze pionierende
bouwers.
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Brug: het doel van deze groep is om inspirerende bijeenkomsten
te organiseren waarbij professionals in de complementaire
gezondheidszorg ‘proeverijen’ aanbieden om kennis te maken met
deze therapieën.
Financieel: deze groep houdt zich bezig met inventariseren
en vormgeven van een alternatief of alternatieven voor de
zorgverzekering zoals we die kennen.
Inhoud: deze groep ontwikkelt lessen, trainingen en materialen die
mensen kunnen inspireren en aanzetten tot een holistische kijk op
gezondheid.
Geld
Deze themagroep is gestart met een inventarisatie van de
diverse alternatieven en achterliggende mechanismen voor
uitwisselingssystemen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een
oplossing om binnen de coöperatie te kunnen uitwisselen. Ook is een
eigen Friese zilveren penning in de maak!
Landbouw
De boer heeft een belangrijke rol waar het gaat om gezonde lokale
economie, voedselvoorziening en het behoud van ons landschap.
Een snel groeiende beweging is al op gang gekomen om de boer ook
weer midden in de samenleving te plaatsen. Maak kennis met twee
themagroepen die op een eigen manier hier een bijdrage aan leveren.
Financiering: deze groep zoekt naar nieuwe financieringsvormen
die meerwaarde gaan opleveren voor investeerders en de Friese
gemeenschap, zoals meer voedselzekerheid en een veilige belegging
van hun geld.
Mienskipsplak: In deze groep wordt een blauwdruk
ontwikkeld voor een Mienskipsplak; een bruisend
centraal punt in en voor de gemeenschap. Lokale
boeren en producenten verkopen er hun voedsel,

Mienskipsplak

plak fan de minsken, foar de minsken
• Producten geproduceerd
en gecreërd door en voor
de gemeenschap
• Producten van boeren en
anderen uit de regio
• Verwerking reststoﬀen/
restsromingen tot nieuwe
producten
• Ruimte voor presentaties,
lezingen en workshops
• Heb je ideeën? Wil je
meedoen? Mail naar
info@frij.frl

Bewustzijn
De mens is onlosmakelijk onderdeel van een bewustzijnsveld dat door
diverse wereldreligies en spirituele tradities onderkend maar telkens
anders benoemd is. Dit bewustzijnsveld is intelligent en manifesteert
zich in de materiële realiteit. Voor mensen in Frij Fryslân is dit een
essentieel uitgangspunt. De groep Bewustzijn ondersteunt o.a.
met meditaties en ceremonies de gehele beweging van Frij Fryslân.
Met de voeten in de klei, met compassie, een open hart en een diep
bewustzijn van de verbondenheid met alles. Kom langs de stand voor
meer informatie of voor het brengen van nieuwe ideeën. Je kunt je bij
de stand ook aanmelden voor de meditatiegroep. Je vindt ons op het
Bewustzijnsveld.
Video- en mediagroepen
Youtube-kanaal: deze groep werkt aan het creëren van inspirerende
inhoud op het videokanaal van Frij Fryslân op Youtube. Er is een
gevarieerd aanbod in voorbereiding, waaronder diverse oefeningen
zoals ademhalingsoefeningen en persoonlijke verhalen over
gezondheid en wat er meer ter tafel komt in Frij Fryslân. Heb je ook
ideeën die kunnen bijdragen, kom even langs bij de stand.
Frij Fryslân bioscoopfilm Terwijl de jonge Okke tegen zijn wil in de
vrijheidsstrijd betrokken raakt, krijgt hij onverwachte hulp van een
mysterieuze man met onaardse vermogens. Een combinatie van oerFriese geschiedenis, psychologische dilemma’s, spiritualiteit en humor.
Wil je meedenken en/of -doen, of ben je gewoon nieuwsgierig? Kijk op
het prikbord ‘Vraag en Aanbod’ voor meer informatie of spreek Roelof één van de Frij Fryslân reporters (zie programma) - aan op het terrein.
Liefde
Deze themagroep bouwt aan onderlinge betrokkenheid, verbinding,
hoop en vertrouwen ten behoeve van vrijheid en autonomie. Samen
delen we ervaringen van liefde uit, vanuit ieders pure bron van
liefde, los van spiritualiteit of religie. Dit ter inspiratie. Omdat delen
vermenigvuldigt als een sneeuwbaleffect.. 'Each of us is the entire
ocean in a drop'. Ga jij mee op ontdekkingstocht?

Bij de entree is een informatiepunt waar je heen kunt als
je vragen hebt (K op de plattegrond). Verder kun je mensen
aanschieten die een Frij Fryslân t-shirt dragen en ‘Freegje it my’
(vraag het mij) op hun rug hebben staan.
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Bij de entree vind je ook twee informatieborden: daarop staan
mededelingen en zaken die spontaan ontstaan, bijvoorbeeld als iemand
besluit een workshop aan te bieden die niet in het programma staat.
Workshops en acts die veel geluid produceren kunnen we helaas niet
toestaan. De programma-onderdelen zijn namelijk allemaal nauwgezet
op elkaar afgestemd zodat er zo weinig mogelijk onderlinge overlast
ontstaat.
Hulp
Er zijn EHBO-ers op het terrein aanwezig. Op de plattegrond vind
je de EHBO-post.
Horeca
Er is eten en drinken verkrijgbaar tegen betaling. Bart en Wies,
de eigenaren van de Teatertún zorgen voor heerlijke drankjes en
hapjes, waaronder vegan en veganistisch. Er kan zowel contant als met
pin betaald worden. Vrijwilligers van De Teatertún en van Frij Fryslân
helpen in de bediening.
Donaties
Deze dag is mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 250
vrijwilligers, artiesten en workshopleiders. Alle werkzaamheden
worden vrijwillig verricht. We nodigen je van harte uit te doneren bij één
van de melkbussen op het terrein of de pinautomaat bij de infostand
voor vergoeding van de onkosten en eventuele voorfinanciering van
volgende bijeenkomsten.
Toiletten
Er zijn naast enkele vaste toiletten eco-toiletten beschikbaar op
het terrein.
Wijzigingen
Definitief programma en uitgebreide informatie over de artiesten,
workshopleiders en bedrijven staan op de website, zie link en QR-code
hieronder. Wijzigingen en (drukwerk)fouten voorbehouden.

“Find a group of people
who challenge and inspire
you, spend a lot of time
with them, and it will
change your life.”

Kijk voor uitgebreide
programma-informatie op
frij.frl/nl/frijheidsfestival
Of scan de QR-code.
Ben je geïnspireerd?
Wil je meer weten? Je kunt
altijd contact opnemen via
info@frij.frl. Daar zitten
mensen die je vragen kunnen
beantwoorden of je door
kunnen sturen naar de juiste
persoon. Je kunt ook lid worden
van onze nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven.

Wolkom !
frfr-logo-RGB-en-CMYK.eps

Bij de entree is een informatiepunt waar je heen kunt als je vragen
-hebt.
Find
AmyaPoehler
group kun
of people
Verder
je mensen aanschieten die een Frij Fryslân t-shirt
dragen en ‘Freegje it my’ (vraag het mij) op hun rug hebben staan.

frij fryslân

Bij de entree vind je ook twee informatieborden: daarop staan
mededelingen en zaken die spontaan ontstaan, bijvoorbeeld als iemand
besluit een workshop aan te bieden die niet in het programma staat.
Workshops en acts die veel geluid produceren kunnen we helaas niet
toestaan. De programma-onderdelen zijn namelijk allemaal nauwgezet
op elkaar afgestemd zodat er zo weinig mogelijk onderlinge overlast
ontstaat.
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Hulp
Er zijn EHBO-ers op het terrein aanwezig. Op de plattegrond vind je de
EHBO-post.
Horeca
Er is eten en drinken verkrijgbaar tegen betaling. Bart, de eigenaar van
de Teatertún zorgt voor heerlijke drankjes en hapjes, waaronder vegan
en veganistisch. Vrijwilligers van Frij Fryslân helpen in de bediening.

Terrein
Donaties open tot 21:30 uur

Deze dag is mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 250 vrijwilligers,

Programma

Boekenhoek

Themagroepen

Op de kaart kun je zien waar de diverse themagroepen zich bevinden.
Voor een omschrijving van de groepen, zie de andere kant van deze
handout. Deze stands zijn geopend tot 18:30 uur.
T1 Gezondheid
T5 Geld
T2 Landbouw & Ecodorpen

T6 Werk & Economie

T3 Energie

T7 Bewustzijn en Video

T4 Onderwijs

T8 Liefde

Kinderactiviteiten

Workshopprogramma
K1
door Hotske en haar
kinderteam
14:00 - 17:00
Kinderen die zich hebben
ingeschreven, kunnen zich hier
melden even voor 14:00 uur.

Coöperatieve spelen
K2
door Op zijn plek
14:00 - 17:00
Open inloop. Laat een kind
ontdekken en beleven! Speelgoed
om de echte wereld te ontdekken.

Poppentheater, v.a. 3 jaar
O
door Koekla Poppentheater
14:15 - 15:00
Een verrukkelijke muzikale
voorstelling voor jong en oud.

En verder
Verspreid over het terrein
zijn ook diverse spellen
voorhanden, kun jij ze vinden?

Boekenruil
12:30 - 20:00
Leg je inspirerende boeken op de
boekenruil-tafel. Neem zelf gerust
een boek mee terug naar huis.

Het Kennisboek
Door de dag heen
Dit boek is als een levende gids
die antwoord geeft op vragen op
universeel niveau.

AmbachtsHûske

B
Workshop Bewust consumeren
Zelf kiemgroente kweken, door Adis
15.00 – 16.00

Ambachtsdemonstraties

Workshop Speksteen sieraden
maken
max 6 personen, door Joke
16.15 - 17.15

Demonstratie Beeldhouwen
door Aone T. Postma
16.00 - 17.00

BD
Demonstratie Manden Vlechten
door Jan Venderbos
15.00 - 16:00

C

Stoelshiatsu

Hedwig Ydema
Door de dag heen

Renee Josien
Door de dag heen

Wildplukwandeling
door José Pappot, max 15 deeln.
15:00 - 16:00

Print van de Ziel Wandeling
door Lutske Wouda, max 8 deeln.
19:00 - 20:00

E

Yoga/med.wandeling
door Akkelien Medina
max 15 deeln.
18:00 - 19:00
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Farmily

L
I

Klankschalen en soundhealing
door Ricardo Casolin
voor volwassenen en kinderen
(onderdeel vh kinderprogramma)
15:15		
15:45
15:30		
16:00
Alles bestaat uit trilling. Wij ook!
Klankschalen zijn hele krachtige
instrumenten die helpen om te
ontspannen, pijn te verminderen
of de pijn helemaal weg te halen!
IJskracht Workshop Nexodus
door Jelmer Schotanus
16:15 - 17:10
17:15 - 18:10
Deze workshop staat in het teken
van verborgen kracht ontwaken.

M

Voedsel dat echt voedt, voor
de mensen uit de omgeving.

J

F

C

D

G

Labyrint

M

Mantra-zingen voor kids voor
volwassenen en kinderen (onderdeel vh kinderprogramma)
15:15 - 15:30			
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00			
16:00 - 16:15

Tineke deelt uit!

Q

Je komt ze vandaag vast ergens tegen: Arthur Aalbers en Arthur
Pirenne. Twee clowns die zorgen voor de nodige relativering.

Noorderlicht

Een aantal leden van jongvolwassenengroep Noorderlicht
loopt rond op het festivalterrein. Spreek hen gerust aan,
ze zijn te herkennen aan het logo!

Frij Fryslân Reporters

18:00 - 18:50

De Andere Krant

I

Wie kent hem niet? Ga in
gesprek met de mensen van De
Andere Krant.

J

L

Openingsceremonie
door Bewustzijn-kernteam
13.00 – 13.30
We verbinden ons met de Aarde
en alle generaties die ons
voorgingen op Friese bodem.

P

Presentaties Frij Fryslân
door Pi, Han en Sybren
15:00 - 16:00
17:00 - 18:00
19:00 - 20:00
Wil je meer weten over Frij Fryslân? Ben je nieuwsgierig naar het
ontstaan, naar de ontwikkelingen en/of heb je vragen?

Komische Acts

Doorlopend. Creëer met ons de Boom van de Toekomst. Hang je
wens voor Frij Fryslân in de Wensboom en zet met ons de Intentie
voor de Toekomst!

O

G

Lezingen, workshops, reizen
en andere activiteiten op het
gebied van bewustwording in de
brede zin van het woord.

Frij Fryslân hokje

Tineke schildert al jaren op glas en maakt sieraden.
Op het festival deelt ze uit!

H

Bewustzijnsveld

T2

T5

Jij en je creatief potentieel
door Wouter Slee
19:00 – 19:45
Essentieel voor een nieuwe
wereld is jouw creatief potentieel.

Interactieve lezing door Marianne van der Velde
14:00 - 14:50
15:30 - 16:20

Stichting In-Zicht

F

Wensboom

Print van de Ziel Wandeling
door Lutske Wouda, max 8 deeln.
16:00 - 17:00

T1

Deugdenkaarten-sessie
door Alex Postma
17:00 - 17:30
Deugden staan voor geestelijke
kwaliteiten. Deze kun je bij jezelf
ontwikkelen.

Helende Reis
door Cynthia Privee
18:15 - 18:45
Krijg meer inzicht in onbewuste
processen en meer verbinding
met je innerlijke wereld.

Workshop ‘Hoe start je een eigen moestuin

Wildplukwandeling
door José Pappot, max 15 deeln.
17:00 - 18:00
S1

Present-meditatie
door Elbrecht Claus
15:15 - 15:45
Vanuit Present Zijn ervaar je
jezelf en je omgeving.

Via verhalen door magische poorten naar andere werelden.
15:15 - 20:00
door Elke Uitgeverij

D

Reiki

Meditatieveld

Nieuwe verhalen voor een nieuwe tijd

Demonstratie Lepel Snijden
Workshop boetseren
door Jan Venderbos
max 20 mensen, door Aone T. Postma
17:00 - 18:00
17.30 - 18.30

Startpunt wandelingen

Eventuele extra workshops, activiteiten en demonstraties zijn te vinden
op het medelingenbord bij de ingang.

A

Adem je in balans
door Ali Spiekhout
18:15 - 19:00 (in de tent)
Jouw ademhaling is onlosmakelijk
verbonden met wie je bent. In deze
workshop maak je kennis met je
adem.
Aiki Do Workshop
door Han
19:15 - 19:45
Het doel van Aiki-training is het
creëren van yin en yang overal in
het lichaam, wat totale vrijheid van
beweging als gevolg heeft.
Ins Blaue Hinein (koepel)
19:45 - 20:15
Muzikale improvisaties, filmische
soundscapes en korte muzikale
sketches.

Roelof en Rikst lopen rond op het Frijheidsfestival om een indruk
van de dag vast te leggen en mensen vragen te stellen over hun visie
op de toekomst. De reportage is volgende week te zien op het Frij
Fryslân YouTube-kanaal.

Stage 1

Officiële opening, door Frij
Fryslân: met elkaar starten we
het Frijheidsfestival!
13:30 - 14:00
The Wanderer
14:00 - 15:00
Een Wanderer sessie staat
voor een dromerige en intense
beleving, maar zeker ook voor
ontspanning.
De Frije Sjongers
15:15 - 15:45
Een uitzonderlijk koor van ‘vrije
zangers’, opgestart in de herfst
van 2021
Gevonomie, Tijn Touber &
Binkie
16:00 - 17:00 inclusief Q & A
Er is genoeg voor iedereen!
De Gevonomie grijpt terug naar
natuurlijke principes, waarbij
overvloed en welvaart een
gevolg zijn van gezamenlijke
verantwoordelijkheid en
vertrouwen.

S1
Stringtime
17:30 - 18:15
Anne Vos-van Dijk en Johan Keus
spelen muziek uit verschillende
landen en stijlperioden. Van
melodieën uit de Ierse folk tot
sierlijke klassieke muziek, van
swingend jazzy tot dynamische
pop.
Coverlover
19:00 - 19:45
‘Feelgood’- covers in allerlei stijlen
komen voorbij: hits uit de jaren ’60,
’70 en ’80, aangevuld met recenter
materiaal.
DJ Blindemuis
20:00 - 21:00
Genre minimal house, waarbij
je zowel los kunt gaan als kunt
ontspannen.
Deze DJ is ook te vinden op
stage 2 ‘s middags.

S2

Stage 2

Apollanja Crystals

Edelsteenwinkel in Bolsward.
Sponsor van de gelukspoppetjes.
Labyrint lopen, door Alex
Postma en Thea Grobben de Rooij
16:30 - 18:30 (start op je eigen
moment)

N

O

Mantraconcert voor volwassenen
en kinderen, door Baukje Postma en
Sytske Batteram
18:45 - 19:45

DJ Blindemuis
12:30 - 13:30
Zie eerder op de dag stage 1
Martin Snaarmuziek
15:00 - 15:15
Gitarist, luitspeler en componist
Martin Pals zal zeven nieuwe
composities voor gitaar solo
uitvoeren op het festival.
DJ Blindemuis
15:45 - 16:00
Zie eerder op de dag stage 1

Jared
17:00 - 17:30
Een mix van verschillende
muziekgenres terug gebracht
naar de basis, met een eigen
draai en de focus op vocaal.
Buutvrij Orkest
18:15 - 19:00
Een bijzondere mix van klassieke
kamermuziek, swingende
harmoniearrangementen tot
bigband klassiekers
Martin Snaarmuziek
19:45 - 20:00
Zie eerder op de dag stage 2

