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Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat 
de soortenrijkdom aan flora en fauna zwaar onder 
druk. Daardoor is het een urgent en actueel Europees 
thema. Nederland staat onderaan de Europese lijstjes 
op het gebied van biodiversiteit. In ons land is de afge-
lopen eeuw 85% van de biodiversiteit verloren gegaan.

Maar beperkt het gevolg hiervan zich alleen tot 
de ecologische verschraling? Of verschraalt met die 
rijkdom ook onze taal als waardevolle drager van 
cultuur en identiteit? Er zijn aanwijzingen die deze 
relatie onderbouwen. En wat zegt dat over onszelf: 
nu en over 10 -15 jaar?

BURGERINITIATIEF 
De collectieve onmacht om de achteruitgang in 
biodiversiteit te keren, leidde in 2012 tot de oprich-
ting van burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. 
Een initiatief van wetenschappers, burgers, 
kunstenaars, boeren en vele anderen. Door een geïn-
tegreerde aanpak van kennis, cultuur en innovatie 
wakkert het burgerinitiatief discussie aan, zet het 
urgente onderwerpen als weidevogels en natuur-
inclusieve landbouw op vele agenda’s en komt het 
met allerlei vernieuwende oplossingen. Het initiatief 
zet globale doelen rond biodiversiteit in de ‘glocale’ 
context. 

GRUTTO: SPIEGEL VAN MENS
In het initiatief is de grutto, de nationale vogel van 
Nederland, de spiegel van de mens. Deze grutto stelt 
ons indringende vragen over keuzes die wij maken: 
voor nu en later. En daar, juist daar, ligt de essentie. 
Is het niet hoog tijd om die negatieve spiraal te door-
breken? Bijvoorbeeld  door zelf op de zeepkist te gaan 
staan en er wat aan te doen? Dat is waar Kening fan ’e 
Greide voor staat. En elke stap voorwaarts telt.
 

Vier de diversiteit met ons mee in 2018!

Kening fan ’e Greide  |  King of the Meadows

Fries landschap 
laat van zich horen!

G U Y  &  R O N I

PARTNERS



LANG ZULLEN WE RONDDRAAIEN
Nieuwjaarsconcert met het Nederlands Blazers Ensemble.
Hoe kunnen we het jaar 2018 mooier inluiden dan met 
het Nederlands Blazers Ensemble in het Amsterdamse 
concertgebouw: live uitgezonden op televisie door de 
BNN-VARA op NPO. Dit jaar is het thema: ‘Lang zullen we 
ronddraaien’. Een ode aan planeet aarde? Een symfonie 
over groene weilanden? Een loflied op de grutto? 
We houden het nog even geheim…

1/1 2018  - Amsterdam 
3/1 2018 - Leeuwarden

HET GROTE GRUTTO THEATER
Expositie in voorstellingsvorm over leven van de grutto.
Kruip in de huid van de grutto, onze nationale vogel, in 
deze zinnenprikkelende beleefvoorstelling voor jong 
en oud. Vanaf eind januari in het ‘natuurleukste’ museum 
van Nederland, het Natuurmuseum Fryslân in 
Leeuwarden. Waan je in de wereld van deze bijzondere 
steltloper en stuit op verrassende, leerzame belevenissen. 

25/1 tot 2/9 2018 - Leeuwarden

CONFERENCE OF THE BIRDS
Muziek-theater-dans voorstelling op buitenlocatie.
Fantastisch muzikaal dans- en theaterspektakel in 
de openlucht bij Leeuwarden. Ooit het geluid van 
twee-duizend blazers ervaren? Meerdere keren te zien 
in juli 2018. Samen met het Noord Nederlands Toneel, 
Club Guy & Roni en de Friese muziekverenigingen.

10,11,13,14,17,19 juli - Leeuwarden

KONING VAN HET GRASLAND
Reizende theatervoorstelling op het boerenerf.
Mag de mens ingrijpen in de natuur? En hoe ver mag dat 
gaan? Koning van het Grasland is een theaterstuk van 
Toneelgroep Jan Vos en Pier21. Geschreven door Tjeerd 
Bischoff, bekend van de voorstelling over ‘Mansholt’. 
We zien de strijd van de boer die zich staande probeert 
te houden op de wereldmarkt. En de grutto die als waar-
nemer de worsteling van de boerenfamilie aanschouwt. 
In 2017 zagen al ruim 12.500 mensen de voorstelling in 
Noord Nederland. A must see.

1/7 tot 1/9 - Op locatie bij boerenerven in 
heel Nederland.

ONTWAKEND LANDSCHAP
12 uur durende landschapsbeleving.
Ontwakend Landschap is de ultieme beleving van 
het landschap. Twaalf uur lang. Van zonsondergang tot 
-opgang. Streekdineren, cultuur ervaren, ‘s nacht in 
de weide slapen en wakker worden bij het magische 
krieken van de dag. 
Deelnemers zien, horen, ruiken, proeven en voelen het 
landschap. Op een manier die ze niet eerder 
beleefden. In samenwerking met Pier21.
 
1/4 tot 1/9 - Diverse locaties

EXPEDITIE
Ontdekkingstocht naar verhaal van het landschap. 
Met bijvoorbeeld een educatieprogramma voor de jeugd 
of actief op pad langs de Kening fan ’e Greide Fietsroute 
en vogels kijken vanuit bijzondere vogelkijkhutten. 
Of bezoek de debat- en studiebijeenkomsten en praat mee 
over de toekomst van ons landschap en zijn zo bijzondere 
flora en fauna.

1/2 tot 1/9 - Diverse locaties

Fries landschap laat van zich horen


