
UITNODIGING LUNCH 

Proef De Natuur 
vrijdag 30 juni 2017

Praktische informatie

We zijn vrijdag 30 juni te gast op de locatie van 
theatervoorstelling Koning van het Grasland, 
een van de producties van Celebrating Diversity. 
Koning van het Grasland speelt die avond bij 
landbouwbedrijf Jukema in Oosterbierum. 
U kunt ook even een kijkje nemen in het decor 
van de voorstelling.
Oosterbierum ligt op ongeveer 10 minuten rijden 
van Franeker. 
Het adres is: Haerdawei 44, Oosterbierum.

Kijk voor meer informatie over 
Celebrating Diversity op 
www.celebratingdiversity.eu

OOSTERBIERUM

FRANEKER

SEXBIERUM

TZUMMARUM

HAERDAWEI 44

Stichting Celebrating Diversity
Agora 6, 8934 CJ  Leeuwarden

info@celebratingdiversity.eu

www.pier21.nl



Hierbij nodig ik u van harte uit voor 
de lunch Proef De Natuur op 
vrijdag 30 juni van Celebrating 
Diversity. Celebrating Diversity is 
een van de programmalijnen van 
Culturele Hoofdstad (LF2018) en 
richt zich met haar programma op 
het versterken van diversiteit in 
natuur en cultuur in Fryslân. 
Mogelijk heeft u in de media al de 
positieve recensies gelezen over onze 
producties zoals Koning van het 
Grasland, Ontwakend Landschap 
en Birds & Brass. Graag willen we 
tijdens de lunch met u verkennen 
op welke manier biodiversiteit van 
meerwaarde kan zijn voor bedrijven 
en organisaties.

Waarom Celebrating Diversity?

Celebrating Diversity is ontstaan uit Kening fan 
‘e Greide, een groep burgers die zich zorgen maakt 
om onze natuur: steeds meer weidevogels, bijen 
en planten verdwijnen uit het landschap. 
De afgelopen 100 jaar zijn we ruim 85% van onze 
biodiversiteit in Nederland kwijtgeraakt. 
We hebben dus nog maar 15% over! Van de 
Europese landen staat Nederland – samen met 
Malta – onder aan de rij qua biodiversiteit. En, 
zo hebben wetenschappers aangetoond, op 
plekken waar de natuur steeds minder voorstelt, 
verpieteren ook talen en culturen. Uit de 
natuurenquête die onlangs werd gehouden onder 
de Friese bevolking blijkt dat de Friese samen-
leving de natuur een warm hart toedraagt en actief 
wil bijdragen aan het versterken ervan. Alle reden 
dus om in actie te komen! Celebrating Diversity 
wil dit doen door bewustwording te creëren, 
innovatielabs in samenwerking met het bedrijfs-
leven, met inspirerende culturele evenementen en 
educatieve activiteiten.

Programma vrijdag 30 juni

12.00 uur:  ontvangst met hapje en drankje 
12.10 uur:  welkom door gespreksleider 
  Jaap Jepma en burgemeester 
  Ferd Crone: 
  Wat is Celebrating Diversity? 
  Wat doen we al en wat gaan we   
  doen in 2018?
12.25 uur:  Mannen van Staal over inspirerend  
  ondernemen 
12.40 uur:  zuivelmerk Weide Weelde over 
  de rol die biodiversiteit heeft gehad  
  in de totstandkoming van hun 
  producten en de rol van Living Lab  
  in die ontwikkeling
12.50 uur:  Celebrating Diversity: wat kunnen  
  we betekenen voor u als bedrijf of  
  organisatie?
13.05 uur:  lunch, samengesteld door 
  Slow Food Movement Fryslân
13.45 uur:  afsluiting

In verband met de catering horen we graag 
vóór woensdag 28 juni of we op uw komst 
mogen rekenen. Ook een introducé of relatie 
is van harte welkom. U kunt zich opgeven via 
doemee@celebratingdiversity.eu

Wilt u nu al meer weten over Celebrating 
Diversity en de mogelijkheden tot samenwerking 
met uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact 
op met: 

John Haitsma (06 - 21 15 36 51) of 
Erwin Duursma (06 - 24 75 75 55) of via 
doemee@celebratingdiversity.eu 

Zij openen graag de Black Box met daarin alle 
informatie.

Graag tot vrijdag 30 juni!

Ferd Crone
Burgemeester gemeente Leeuwarden


