
Werkgroep MUZIEK EN DANS
Deze groep organiseert gedurende de 4 dagen optredens
van orkestjes, dansgroepjes, koren, et cetera. Er is al veel 
bekend over muziek van die tijd. Iedereen die een instrument beheerst, of graag zingt 
kan meedoen. Voor dans denken we ook aan kinderen. We zoeken heel veel deelnemers, 
hoe meer, hoe afwisselender het programma wordt. Je hoeft niet elke dag te spelen. 
Het programma wordt aangepast aan jouw eigen mogelijkheden.
>  Contactpersoon: Wiep Krist tel. 06 12823826  e-mail muziek@meetmeatthefountain.nl
 
Werkgroep THEATER EN KLEDING
Deze groep gaat scenes ‘spelen’ in het straatleven. Ook hier kan jong en oud meedoen. Met 
heel eenvoudig te leren vormen van theater worden verrassende voorstellinkjes gegeven.
Deze groep regelt ook de kleding. Omdat we steeds ca. 100 flanerende ‘New Yorkse’ 
Akkrumers en Neskers van 1900 op straat willen laten lopen, moet er veel kleding gehuurd 
en ook gemaakt (!) worden. Er is nog genoeg documentatie over de kleding van die tijd. 
Er zijn bijvoorbeeld vele foto’s van prachtige dameshoeden die Cooper en Siegel in hun 
‘Big Store’ verkochten.
Deze groep organiseert ook een modeshow voor dameskleding uit die tijd.
>  Contactpersoon: Eelco Sixma tel. 06 46221943 e-mail theater@meetmeatthefountain.nl

Het bijzondere verhaal 
van Frank Cooper 

in New York rond 1900 
‘Meet me at the Fountain’ 

T H E B I G S TO R E                    N E W Y O R K C I T Y

Nieuwsbrief

‘Meet me at the Fountain’
Uitnodiging aan alle inwoners van Akkrum en Nes 
voor een INFORMATIEBIJEENKOMST 
‘Meet me at the Fountain’ op donderdagavond 
16 november in Mienskipssintrum Leppehiem. 
Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zullen presentaties worden gehouden over:
-  Wat het organisatiecomité zich voorstelt bij het project
-  Nadere uitwerking van ‘HOE GAAN WE DIT DOEN?’
-  Welk beroep we doen op de inwoners van Akkrum en Nes

Er is gelegenheid voor het stellen van 
vragen. Na de pauze presenteren de 
verschillende werkgroepen zich. 
Daar is ook de gelegenheid voor 
OPGEVEN voor deelname aan het 
project.
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Evenement in Akkrum 
op 9, 10, en 16, 17 juni 2018

4 november 
2017

Denk er aan VOL IS VOL. In de zaal 
mogen maximaal 120 mensen. Wil 
je er zeker van zijn dat je niet voor 
een dichte deur komt te staan haal 

dan een GRATIS toegangskaartje bij 
Bakker Boonstra. Volg ons ook via 
www.akkrum.net en onze website 

www.meetmeatthefountain.nl



  

Steeds meer partners sluiten zich aan bij het initiatief ‘Meet me at the Fountain’:

‘Meet me at the Fountain’ is een initiatief van 
Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum Nes.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt 
dankzij steun van:

-  St. Beekdallandschap Koningsdiep / 
 de Nije Boarn
-  Gemeente Heerenveen
-  Reclamestudio Hettinga Akkrum
- Drukkerij van der Eems Heerenveen
-  Aangenaam Notarissen Grou

Contact opnemen

Voor meer informatie over dit project 
kun je contact met ons opnemen.

Voor muziek en dans:
Wiep Krist  06 12823826
muziek@meetmeatthefountain.nl

Voor theater en kleding:
Eelco Sixma  06 46221943
theater@meetmeatthefountain.nl

Voor de Big Store:
Wietse de Vos  06 22948339
bigstore@meetmeatthefountain.nl

Algemeen:
Piet Dijkstra  06 81802227
Kees de Boer  06 53310841
mail@meetmeatthefountain.nl

Correspondentieadres:
Trigreppel 25
8491 CX Akkrum

Internet:
www.meetmeatthefountain.nl

Facebook:
www.facebook.com/
meetmeatthefountain.akkrum

Twitter:
www.twitter.com/at_the_fountain

 
Werkgroep BIG STORE
De bouw van het imposante warenhuis en de aankleding van het Heechein vragen vele 
(handige) handen. Met steigers die bekleed zijn met steigerdoeken, die bedrukt zijn met 
afbeeldingen van de gebouwen aan Sixth Avenue willen we de sfeer rond 1900 in New York 
verbeelden. Kraampjes, rijtuigen, de winkels, een stoomtrein, koetsen, de mensen, alles moet de 
sfeer ademen van de tijd dat Frank Cooper in New York verbleef. Met een grote tent wordt de 
‘Big Store’ nagebootst. Daar willen we ook de beroemde ‘Fountain’ nabouwen. In de tent wordt 
met digitale presentaties een virtuele werkelijkheid van een levendig warenhuis gecreëerd. 
Een innovatief concept, waarvoor we mensen zoeken die kennis hebben van deze materie! 
Ook creatieve ideeën over hoe de winkel en de straat ingericht kunnen worden zijn van harte 
welkom.
>  Contactpersoon: Wietse de Vos tel. 06 22948339 e-mail bigstore@meetmeatthefountain.nl
 
Werkgroep PR EN COMMUNICATIE
Voor het welslagen van het fantastische project ‘Meet me at the Fountain’ zijn publiciteit en een 
goede communicatie ontzettend belangrijk. Een passend logo is al gemaakt en een eerste nieuws-
brief is uitgebracht. De basis van een website is gelegd en een eerste aanzet voor een sociaal 
mediaplan al opgezet. Maar om een en ander verder uit te werken en te onderhouden zoeken we 
assistentie. Enthousiaste jonge mensen met kennis van zaken of wellicht studenten, die in het 
kader van hun opleiding een praktijkopdracht willen maken, kunnen zich aanmelden.     
>  Contactpersoon: Piet Dijkstra tel. 06 81802227 e-mail communicatie@meetmeatthefountain.nl
 
En er is nog veel meer te doen. Geef je op! De organisatie heeft al heel veel plannen, 
maar > NIEUWE IDEEEN <  worden zeer op prijs gesteld.
 

 

Omdat dit evenement de financiële draagkracht van de deelnemende verenigingen te boven 
gaat is de Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum Nes (SKEAN) opgericht. Deze stichting vraagt 
subsidies aan en is de financiële spil van het project. Ook in de toekomst kan deze stichting een 
rol spelen bij culturele evenementen.


