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Sexy Ceramics in Museum Het Princessehof

De tentoonstelling Sexy Ceramics is opgebouwd om het thema 
erotiek en keramiek. Een verrassende hoeveelheid voorwerpen van 
aardewerk en porselein wordt getoond, waarop voorstellingen met 
erotische handelingen zijn afgebeeld. Soms zijn deze wat ingetogen 
maar herkenbaar, zoals op Oosters porselein. Op keramiek uit het 
westen zijn de afbeeldingen duidelijker omdat de getoonde 
symbolen meer bekend zijn, zoals geopende vogelkooien die 
verwijzen naar het werkwoord ‘vogelen’, of uit het veelzeggende 
gebaar van een man die een verlegen meid een paling aanbiedt. 
Verder zijn beeldjes van vrijende paartjes of herders en 
herderinnetjes opgesteld, van verschillende porseleinfabrieken, zoals 
Meissen. Het zijn aardige kunstobjecten die vroeger soms op de 
planken van porseleinkasten prijkten in de vertrekken van staten en 
landhuizen. Nu worden zij getoond samen met voorwerpen door 
eigentijdse keramisten, die speciaal voor deze expositie zijn 
vervaardigd. Ze laten de benadering van erotiek van deze tijd zien. 
De presentatie voert de spanning voor de bezoeker op. Aan het 
einde van de expositie kan men als bij een ‘peepshow’ naar sex op 
keramiek kijken. 
De tentoonstelling duurt tot 9 juli 2017.

Monumentenweekend

Het weekend van 10 en 11 september is het landelijke 
Monumentenweekend. Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. De organisatie wijst erop dat elk monument eigenlijk 
zelf al een sybool is, namelijk van onze cultuur, nauw verbonden 
met onze identiteit.  Onder de Friese monumenten die meedoen, 
zijn ook een aantal staten. Wij geven een overzicht op de 
achterzijde van deze aflevering van In alle Staten.
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Expositie in de Schierstins

In de Schierstins in Veenwouden is een tentoonstelling van schilderijen van Matty de Vries te bezichtigen. De 
in Ezinge woonachtige kunstenares heeft in Groningen gestudeerd en veel geëxposeerd in Nederland en 
het buitenland. De veelzijdige kunstenares houdt zich naast schilderen, met grafische vormgeving en met 
het schrijven van boeken en gedichten bezig. In de Schierstins laat zij schilderijen in heldere kleuren zien, 
waarin stilte en ruimte een belangrijke rol spelen. Vanuit enkele basisvormen als vierkant, driehoek en cirkel 
ontstaat een voorstelling, waarin beelden van landschappen te ontdekken zijn. Het zijn transparante 
beelden, waarin tijd een andere dimensie krijgt en waarin de toeschouwer steeds iets nieuws kan ontdekken. 

De expositie duurt tot 14 oktober.

Literair kamerconcert op 
Fogelsangh State

Op zondag 9 oktober a.s. zal om 15.00 uur in 
Fogelsangh State te Veenklooster het literaire 
kamerconcert “Mijn lieve Burgerhart” ten 
gehore worden gebracht.
“Mijn lieve Burgerhart” biedt een interessante 
combinatie van literatuur en muziek. Het is 
gebaseerd op De Historie van Mejuffrouw 
Sara Burgerhart, geschreven door Betje Wolff 
en Aagje Deken (1782).
Er wordt in het Nederlands gesproken en 
gezongen. Naast teksten van Beversluis, 
Wolff en Deken klinken er 18e-eeuwse 
kamermuziekstukken van Händel, Scarlatti, 
Haydn, Duni, Mozart. De verschillende 
stukken zijn door componist Andries van 
Rossem tot een doorlopend geheel 
gecomponeerd, met daarin ruimte voor 
eigentijdse klanken. De uitvoerende musici 
zijn sopraan Janneke Daalderop en pianist 
Rik Helmes.

Reserveren via info@fogelsangh-state.nl 

Voor informatie over Fogelsangh State, 
www.fogelsangh-state.nl

Betje Wolff



Muziek en Nazomerfair op Staniastate

Op Staniastate begint het seizoen van Folk yn’e Wâlden op 
13 september met het Nederlandse duo Tip Jar, dat 
americana ten gehore brengt. 

In het weekend van 17 en 18 september volgt dan de LC 
Nazomerfair. Er worden weer duizenden bezoekers 
verwacht, er staan ruim honderd standhouders klaar en er 
wacht een volle activiteitenagenda. De fair staat onder 
andere in het teken van lifestyle, mode en gezondheid. 

Daarnaast valt er te genieten van culinaire hoogstandjes uit 
de regio en ver daarbuiten. Beide dagen van 10 tot 17 uur, 
entree € 7,50. 
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Symposium 
Buitenplaatsbezoekers

De Nederlandse Kastelenstichting organiseert 
een symposium over het onderwerp 
Buitenplaatsbezoekers in de 18e en 19e eeuw. 
Verschillende sprekers presenteren de 
resultaten van onderzoek; onder hen ook 
prof. Yme Kuiper uit Goutum. 

Het symposium vindt plaats in de oranjerie 
van kasteel Twickel bij Delden. 

Zie verder: 
http://www.kastelen.nl/pdf/symptw2016.pdf 

Meer weten?

Op onze website vindt u nog 
meer informatie over de staten en 
stinzen en haar activtiteiten.

www.statenstinzen.nl

Uitreiking Ithakaprijs en –stipendium op 12 oktober

De Ithakaprijs en het Ithakastipendium 2016 zullen worden uitgereikt op woensdag 12 oktober. . . . Dit jaar  
vindt de uitreiking plaats op Kasteel De Vanenburg in Putten. Dit jaar maken zeven inzendingen kans op de 
Ithakaprijs, waaronder Rudolf Wielinga (Voormeer, Heerenveen) met het boek Tuinhuizen in Fryslân. Vorig 
jaar won bureau Noordpeil (Sneek) het stipendium voor het plan Noordelijke Lustwarande, een rij van 
landschapsparken in Noord-Nederland en Duitsland. De prijs en het stipendium worden toegekend door de 
SKBL en zijn mede mogelijk gemaakt door mw. mr. E. Veder – Smit uit Leeuwarden. 
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Waarheen in het Monumentenweekend (10 en 11 september)

Traditiegetrouw opent SchatzenburgSchatzenburgSchatzenburgSchatzenburg in Dronrijp op zaterdag de tuinen van  11.00 tot 17.00 uur. De 

toegang is vrij. De totale oppervlakte is circa 3,5 hectare. Er is een wandelroute uitgezet. Het huis met 
directe omgeving is niet toegankelijk. Na afloop van de wandeling staat er een kopje koffie of thee voor u 
klaar. 

De villa VijversburgVijversburgVijversburgVijversburg is zaterdag 10 september voor het eerst na de restauratie toegankelijk. Er zijn 
rondleidingen. Ook de theesalon is geopend. De toegang is gratis. Vijversburg is tevens opgenomen in de 
fietsroute door de Trynwâlden, die ook leidt langs Staniastate en De Klinze. 

In BeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaag start een rondleiding langs de staten – deze keer Symbolenroute geheten - om half twee, 
half drie en half vier, op zaterdagzaterdagzaterdagzaterdag. De start is bij restaurant Baboesjka; aan het eind wordt u nog in stijl 

ontvangen op huize LyndensteinLyndensteinLyndensteinLyndenstein.

De Vereniging Hendrick de Keyser laat – alleen op zondag – zien hoe de verbouwing van het EysingahuisEysingahuisEysingahuisEysingahuis
in Leeuwarden vordert. In Feanwâlden is de SchierstinsSchierstinsSchierstinsSchierstins normaal geopend (beide dagen vanaf half twee); 
wel zijn er enkele speciale rondleidingen gepland. Het Poptaslot doet nietnietnietniet mee, omdat het in het 
monumentenweekend vanwege de merke van Marsum slecht bereikbaar zal zijn. 

DekemaDekemaDekemaDekema StateStateStateState biedt beide dagen gratis toegang van 13-17 uur. De 
state wijst erop dat je gemakkelijk symbolen kunt ontdekken. 
Bijvoorbeeld op de wapenschilden, zoals die van de Kamstra’s: een 
kam, een ster en een rad. Aan u de taak om te ontdekken hoe het zit 
met de familie Houth en met de Ripperda’s. Ook aan de kinderen is 
gedacht.

EpemastateEpemastateEpemastateEpemastate gaat open op zaterdag, 

vanaf 10 uur. Een bezoek aan deze 
state in Ysbrechtum is goed te 
combineren net een bezoek aan het 
stadhuis in Sneek, dat overigens beide 
dagen geopend wordt. Tot het 
stadhuiscomplex behoort ook het 
Waltahuis, dat de voortzetting is van 

de WaltastinsWaltastinsWaltastinsWaltastins.

Op zaterdag gaat ook CrackstateCrackstateCrackstateCrackstate in Heerenveen open, 

evenals verderop het Landgoed OranjewoudLandgoed OranjewoudLandgoed OranjewoudLandgoed Oranjewoud. 

het beschreven 

wapen

Waltahuis

Crackstate    


