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Vrees voor afblazen voorstellingen LF2018

• Organisaties vrezen financiële
risico’s bij tegenvallend aantal
bezoekers

Patrick van ’t Haar

Leeuwarden | De organisatoren van
verschillende projecten van Leeu-
warden Fryslân 2018 vrezen dat hun
voorstellingen niet kunnen door-
gaan, als ze niet meer financiële ze-
kerheid krijgen voor het geval de
kaartverkoop tegenvalt. In een
brandbrief aan de provincie en de ge-
meente Leeuwarden proberen ze de
overheden ertoe te bewegen alsnog

een garantiefonds in te stellen.
Het gaat onder meer om de voor-

stelling De Stormruiter. Volgens Tjisse
Wallendal van de stichting Fader-
paard - die deze voorstelling organi-
seert - pleit zijn stichting al een jaar
bij provincie en gemeente omeen ga-
rantiefonds. Die laten het tot nu toe
afweten, zegt Wallendal. Als dat zo
blijft, bestaat volgens hem de kans
dat voorstellingen niet of alleen in af-
geslankte vorm kunnen doorgaan.
,,Het gaat er niet om dat we geld wil-
len. We willen een garantiefonds
voor het geval de kaartverkoop erg
tegenvalt.”
NaastDe Stormruitergaathet omde

voorstellingen Lost in the Greenhouse,
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Under de Toer, Opera Aïda van Opera
Spanga en Celebrating Diversity. Al de-
ze vijf voorstellingen maken deel uit
van het hoofdprogramma van
LF2018. ,,Als besturen moeten we be-
sluiten nemen over de vorm en het
doorgaan van de voorstellingen.
Maar we zijn ook aansprakelijk voor
tekorten als de kaartverkoop tegen-
valt”, zegt Wallendal. ,,En niet ieder-
een wil zo’n risico lopen.”

SuggestieSuggestie
In de brandbrief hebben de organisa-
toren het probleem nogmaals onder
de aandacht gebracht. ,,Wegevenhet
al een jaar aan, in gesprekkenmet de
organisatie, de gemeente Leeuwar-

den en de provincie.” Volgens Wal-
lendal kwamen de twee overheden
alleen met de suggestie om fondsen
aan te schrijven of een lening af te
sluiten. ,,Daar moeten we het mee
doen.”
Gedeputeerde Sietske Poepjes liet

gisteren weten dat ze vakantie heeft
en daarom niet wil reageren. De ge-
meente Leeuwarden was gisteren
niet in staat om op het bericht te rea-
geren.
Projectorganisatie LF2018 stelt in

een schriftelijke reactie dat ze de zor-
gen van Wallendal begrijpt en dat
LF2018 momenteel met andere par-
tijen probeert alsnog een garantie-
fonds op te zetten.


