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Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel
beroemdheden voortgebracht die de stad en de
provincie Fryslân op de kaart hebben gezet. Een
aantal van deze historische kopstukken vertelt in
het daglicht van nu, het verhaal van toen.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van
deze historische kopstukken in Leeuwarden op
eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare
locaties en elementen van de huidige stad
zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is
bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof weer te zien,
zoals het ooit is gebouwd, door gebruik te maken
van moderne foto-technieken en nog aanwezige
gebouwen in de stad. Hierdoor ontstaan foto’s,
waarin veel valt te ontdekken.
De fotobeelden worden begeleid met monologen
van de historische figuren. Geschreven en
uitgevoerd door spelers van Van Ravesteijn
Theater & Events.

Met deze kopstukken willen Maartje Roos en JanDirk van Ravesteijn het historisch besef vergroten.
Ze maken een fragment uit het leven van de
beroemdheden zichtbaar. En leveren op deze
unieke wijze een bijdrage aan hun nalatenschap.
De expositie vindt plaats in De Vier Pelikanen,
het kleinste Jugendstil-theater van Europa. In
de prachtige zaal
bevinden zich 10
vaste kasten. In elke
kast doet de bezoeker
een verassende
ontdekking. Deze
kasten mag men zelf
openen.

Het doel is om deze expositie door het land te
laten reizen langs culturele instellingen.
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Mede mogelijk gemaakt door:
• Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis • Stichting Siebolt Foundation
Tresoar, Princessehof, Museum Pakhuis Koophandel, Historisch Centrum Leeuwarden, Friesche Balletschool, Hotel Stadhouderlijk Hof, Museum
’t Ald Slot, Jongsma Grime en Haarwerk, Saskia Wagenvoort visagie & grime, Stichting Oud-Oranje, Kostuumcentrale S.T.A.P., Atelier Kantweelde,
Van Ravesteijn Theater & Events, Panta Rei Antiek, It Hoarnleger, Kunstkade. En vele anderen zoals alle modellen en huisdiereigenaren.

