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T HE B IG S TORE

Figuranten gezocht

‘s Werelds Grootste Warenhuis
in Akkrum !
N EW Y ORK C ITY

in de weekenden van
9-10 & 16-17 juni 2018

Beleef het straatleven van New York in 1896!
The Siegel-Cooper Department Store in New York 1896

Ondanks dat het evenement Meet me at the
Fountain in Akkrum al honderden vrijwilligers op de been brengt, kan de organisatie
nog steeds wel medewerkers gebruiken.
Voor het straattheater in Sixth Avenue:
• Figuranten gekleed als arme sloebers
• Politieagenten
• Wasvrouwen
• Straatvegers/vuilnismannen
• Brandhoutmakers en -verkopers
• Handelaar in lompen en oude metalen
• Kofferverkopers/marskramers
• Zeepmakers/verkopers
• Zeepkistspreker(s)
• Omroeper
• Scharensliep
• Verkopers van Cooper-dollars in
onze wisselkantoren
• En dan nog: twee antieke rolstoelen
Aanmelden kan via:
mail@meetmeatthefountain.nl
GEEF JE OP! LEUK DAT JE MEEDOET !

Fotosessie met
figuranten van
New York-spektakel
Hoofdrolspeler Frank Cooper alias Folkert
Kuipers, dames van stand, poetsmeisjes,
een arme sloeber en straatschoffies.
Ze waren present tijdens een fotosessie als
voorbereiding op het New York-spektakel,
dat tijdens twee weekenden in juni 2018 in
Akkrum wordt gehouden.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

In het centrum verrijst dan een zestien meter hoge replica van het warenhuis dat Frank
Cooper in 1896 samen met zijn kompaan Henry Siegel opende, destijds het grootste ter
wereld.
Proef meer van de sfeer op Sixth Avenue op pagina 4

Honderd voor Honderd-actie
zoekt meer geldschieters
De eerste oproep voor de Honderd voor honderd-actie heeft zoden aan de dijk gezet.
Een bedrag van ruim € 3.500,-- is al binnen. Voor het New York-spektakel in twee weekenden in juni in Akkrum zoekt de organisatie minimaal honderd geldschieters, die elk
honderd euro willen doneren. Kleinere bedragen zijn ook van harte welkom.
Reden voor de actie is dat er nog een
tekort is van iets meer dan € 10.000,--.
Het totale project vergt een investering
van ruim € 70.000,--. De actie wordt opgezet door de stichting SKEAN in Akkrum,
die als overkoepelende organisatie het
evenement Meet me at the Fountain
financiert. SKEAN is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Verder in dit nummer:

Aanmelden mag via mail@meetmeatthefountain.nl. Of maak uw bedrag rechtstreeks
over op Rabobank NL80 RABO 0323186998 ten name van de stichting SKEAN te Akkrum
onder vermelding van “Honderd voor honderd”.

2 Kleding uit kringloop Grou voor prikkie

Gezocht: witte overhemden en een viool

2 Cooper Times in een oplage van 10.000

Een van de oudere bewoners van Leppehiem wil graag aan het New York-spektakel meedoen, maar heeft zijn viool al jaren geleden de deur uit gedaan. Spelen kan ie nog als de
beste. “De fioel hoecht net hielendal suver te wêzen, as ik d’r mar in deuntsje op spylje
kin.’’ Zijn vaste maat doet mee op de accordeon in het gezamenlijke optreden op Sixth
Avenue.
De organisatie zoekt ook vooral witte overhemden, voor de heren. Alle maten en soorten
zijn welkom. En witte lakens voor op de lijnen, die in de straten worden gespannen. Reacties naar theater@meetmeatthefountain.nl

2 “Special Edition” nieuwsbrief
3 “Statue of the Republic” krijgt vorm
3 Pilaren van kartonrollen uit Sneek
3 Akkrumers bouwen aan de Big Store
4 Kleurige kleding bij Coopersburg

Krant “Cooper Times” in
oplage van 10.000 stuks

Kleding uit kringloop
Grou voor prikkie
mee in de auto

Rondom het New York-spektakel in juni
2018 in Akkrum verschijnt een heuse Cooper Times, een krant in een oplage van
tienduizend exemplaren. De uitgave is op
tabloid formaat en wordt in zwart op getint papier gedrukt, net als in 1896 de New
York Times werd gemaakt..

Honderd stuks tweedehands kleding, ouderwetse schoenen en twee ouderwetse koffers.
Met een afgeladen auto kwamen Hennie
Sixma, Nienke Bosma (op de foto) en Agnes
Kruiper terug uit Grou. De Kringloopwinkel
Grou had uitverkoop: alle kledingstukken
voor een euro. De eigenaresse was zo enthousiast over het New Yorkspektakel in Akkrum,
waarvoor alle spullen bestemd zijn, dat ze de
aankoopprijs halveerde.

In de Cooper Times, vernoemd naar Frank
Cooper alias Folkert Kuipers, staan o.a.
de plattegrond en het programma van
het evenement Meet me at the Fountain.
Krantenjongens verkopen ze in de beide
juni-weekenden.

“We hebben een beste slag geslagen’’, aldus
de dames, die zelf nog maar nauwelijks in de
volgestouwde auto pasten. De kleding ligt
inmiddels in het Teaterhûs, waar alles wordt
gesorteerd. Ook grote lappen gordijn gingen
voor de uitverkoopprijs mee. “Anders moet je
lappen stof kopen en dan ben je een veelvoud
kwijt. Nu kunnen we hier mooi kleding uit
maken.’’

De krant moet een bewaarexemplaar worden met inhoudelijke informatie. Drie
talen kunnen worden gebruikt. Originele
artikelen uit New York Times rond 1896
verschijnen in het Engels, mogelijk met
toelichting in Nederlands. Daarnaast komen er berichten en artikelen in de Nederlandse en Engelse taal en in het Fries.
De redactie bestaat uit Anne Dykstra, Lars
Goerres en Alex J. de Haan.

“Special Edition” van
nieuwsbrief staat open
voor adverteerders
Voorafgaand aan het New York-spektakel
in juni in Akkrum verschijnt een “Special
Edition” nieuwsbrief van de organisatie,
waarin ook ruimte voor advertenties is.
Adverteerders worden uitgedaagd om in
de advertentie alvast naar het evenement
te verwijzen.
Verschillende ondernemers in Akkrum en
daarbuiten ondernemen activiteiten, die
in de sfeer van begin vorige eeuw liggen.
Slager Daan Spijkerman en Hubo-ondernemer Harry Haitsma hebben speciaal voor
het evenement een Victoriaanse koets aangeschaft. Café Kromme Knilles komt met
een speciaal menu, terwijl achterin een
gedeelte exclusief voor straatmadeliefjes
en hun klanten is gereserveerd. Snackbar
Veenema komt met speciale snacks. Op
tal van fronten worden initiatieven ondernomen. Een aantal ondernemers heeft al
plannen voor een advertentie in stijl
De verspreiding van de “Special Edition”
nieuwsbrief is in het hele werkgebied van
het tweewekelijks verschijnende MiddelPunt. De oplaag is met 12.000 exemplaren
extra groot.

Muziekgroep
gevangen in olieverf
Een vergadering van de muziekwerkgroep
in het Teaterhûs in olieverf gevangen.
Rens Hoekstra uit Akkrum gebruikte een
foto van de bijeenkomst, die op 15 februari 2018 door Alex J. de Haan was gemaakt,
voor het maken van een sfeervol schilderij.
“Deze foto viel me op door het licht en de intimiteit van mensen rond de tafel. Ook om
de actualiteit, namelijk een vergadering van het project Meet me at the Fountain’’, vertelt Hoekstra, die een atelier aan de Feansterdyk in Akkrum heeft. “De foto heb ik wel
naar mijn hand gezet, wat ik altijd doe bij foto’s om het eigen te maken. Portret, model,
stilleven enzovoort schilder ik het liefst naar de natuur, omdat kleur, licht en schaduw
anders beleefd worden dan op foto.’’

“Statue of the Republic” krijgt vorm
Het beeld voor de fontein van het New
York-spektakel in Akkrum krijgt gestaag
vorm. Anke Steensma-Bunt werkt er
inmiddels een kleine maand aan. Het
fraaie kunstwerk krijgt een plek in de
fontein, die in het begin van de vorige
eeuw in het warenhuis van Siegel-Cooper in New York stond. De Big Store was
tijdens de opening in 1896 het grootste
warenhuis ter wereld. De fontein krijgt
in een schaal van 1 op 3 zijn plek in de
tent, waarin het warenhuis in audiovisuele voorstelling wordt verbeeld.
Het beeld is opgebouwd rondom een paspop, die een handelaar in decoratiematerialen
uit Stiens – Boelstra Winkelinterieur – gratis beschikbaar stelde. De vorm van de armen,
handen en vingers paste net niet bij de vorm, zoals het beeld in de Big Store van Frank
Cooper dat destijds had. Vandaar dat de armen, een hand en een vinger rigoureus zijn
afgezaagd en in de vorm gezet waarmee de Akkrumers verder konden.
“Die verandering was nodig om de handen en armen omhoog te krijgen. De paspop is
daar zelf niet op gemaakt. Bovendien krijgt ze straks een staf in de handen. Die past er
alleen in als je de vinger een klein beetje omzet.’’
“De benen hebben we er ook afgezaagd. Die liggen nu op de werkbank’’, vertelt Anke
Steensma-Bunt, die samen met Rinse Brijker van de bouwploeg in een heus atelier
achter de woning van Betsy Koopmans en Jentsje van der Meer regelmatig aan het werk
zijn. De benen zijn vervangen door een houten rok. De witte kleden zijn van katoen en
ingesmeerd met behangerslijm, die straks voor de nodige stijfheid zorgt.
De spuiters van Van’t Blik Straal- & Conserveringsbedrijf Akkrum zorgen dat het beeld
in zijn geheel de goudkleur krijgt, zoals de “The Statue of the Republic” in de tijd van
Frank Cooper ook had.

Giga-pilaren van kartonrollen uit Sneek
Het grootste warenhuis ter wereld, waarvan in juni een replica in Akkrum herrijst,
herbergt straks 24 giga-pilaren van karton. De 4,02 meter hoge zuilen zijn opgebouwd
uit drie kokers, die eerder voor kartonrollen zijn gebruikt. Rinse Brijker maakt ze in
het atelier van Betsy Koopmans en Jentsje van der Meer in Akkrum, waarin ook Anke
Steensma-Bunt aan het beeld voor de fontein werkt.
De in totaal 72 dikke kokers zijn afkomstig
van Graphic Packaging in Sneek, waar Jan
Schilstra uit Akkrum packaging design manager is. Hij kon de 1,34 meter lange kokers voor niks meekrijgen. Brijker koppelt
ze met een lange, stevige lat stevig aan
elkaar. Vier van de pilaren komen rondom
het bassin van de fontein. De overige 20
pilaren worden verdeeld over het winkeloppervlak, in de grote tent van 20 bij 25
meter op de Tsjerkebleek in Akkrum. En
dit alles pal achter de facade van steigerdoek, waarop de Big Store tot acht meter
hoogte wordt opgetrokken.

Maak je eigen kleding
Op de website meetmeatthefountain.nl staan
foto’s van voorbeelden van kleding uit 1896,
die je zelf eenvoudig kunt maken. Van bestaande kleren kun je vrij gemakkelijk een
fraai tenue of outfit maken. Kijk maar eens
goed naar de voorbeelden, zoals dit meisje
met fraaie hoed.

Akkrumers bouwen
overal aan Big Store
Met nog ongeveer twee maand te gaan tot de
officiële opening is de bouwgroep van Meet
me at the Fountain al druk in de weer. Er moet
immers veel gebeuren om de zestien meter
hoge ‘Big Store’ gestalte te geven. Het gaat
om een kleine versie van het warenhuis, dat
Frank Cooper – alias Folkert Kuipers – in New
York in 1896 opende en destijds het grootste
ter wereld was.
Pas een week van tevoren kan er op de Tsjerkebleek in het centrum van Akkrum echt worden
gebouwd. “Maar dat weerhoudt ons er niet
van om van te voren al zo veel mogelijk werk
te doen”, zegt Kees de Boer, die namens de
bouwgroep als uithangbord fungeert. “En als
je mensen vraagt om mee te doen of spullen
ter beschikking te stellen, zijn ze meestal meteen enthousiast.”
De Big Store zelf wordt in een schaal van 1 op
3 gemaakt met behulp van zeecontainers en
bedrukte doeken. In het midden van het warenhuis, dat zich over vrijwel de gehele Tsjerkebleek zal uitstrekken, komt de fontein met
daarin het beroemde gouden ‘Statue of the
Republic’. De Boer: “Net als in New York.”
Daaromheen is er veel ruimte voor multimedia, weet De Boer, die decennialang het gelijknamige bouwbedrijf in Akkrum runde. “Met
behulp van projectoren willen we de diepte
van de winkel laten zien. Op drie wanden komen fotobeelden en op eentje bewegende
beelden. Het doel is om Frank Cooper, van
wie we diverse hologrammen maken, op een
stuk of vijf plekken zijn eigen levensverhaal
te laten vertellen. Het publiek kan daar in een
rondgang van een kwartiertje bij langs lopen.”

Stralende zon met
kleurige kleding
voor Coopersburg

Contact

(Vervolg van de voorpagina)

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

De stralende zon in de tuin van Coopersburg maakte van de fotosessie met de
figuranten een kleurrijk geheel. De foto’s
werden daar gemaakt, omdat Folkert Kuipers – in Amerika heette hij Frank Cooper
– het wooncomplex voor de arme inwoners
in zijn geboortedorp liet bouwen. Kuipers vertrok eind 19e eeuw naar Amerika
en werd daar een succesvol en schatrijk
zakenman.

Algemeen:
Piet Dijkstra 06 81802227
Kees de Boer 06 53310841
mail@meetmeatthefountain.nl
Voor muziek en dans:
Wiep Krist 06 12823826
muziek@meetmeatthefountain.nl

Met honderden figuranten wordt op
9-10 en 16-17 juni het straatleven in New
York nagespeeld. In totaal werken straks
vijfhonderd vrijwilligers mee aan het
evenement. In de dorpen Akkrum en Nes
zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. Speciaal daarvoor is het Teaterhûs
geopend, een huurwoning die tijdelijk
voor vergaderingen en repetities gebruikt
kan worden.
Het New York-spektakel is twee weekenden lang gratis toegankelijk. Het centrum
van Akkrum barst dan van de activiteiten.
Op straat lopen continue zo’n tweehonderd figuranten rond. Tal van sketches
op straat, in de winkels en cafe’s maken
er een belevenis van. In een grote tent
kunnen bezoekers het warenhuis uit 1896
in audiovisuele vorm beleven.

Voor theater en kleding:
Eelco Sixma 06 46221943
theater@meetmeatthefountain.nl
Voor de Big Store:
Wietse de Vos 06 22948339
bigstore@meetmeatthefountain.nl
Correspondentieadres:
Trigreppel 25
8491 CX Akkrum
www.meetmeatthefountain.nl
www.facebook.com/
meetmeatthefountain.akkrum
www.twitter.com/at_the_fountain
Mede mogelijk gemaakt dankzij steun van:
- Adsum Reklame+Belettering Akkrum
- BMN Sneek
- Boelstra Winkelinterieurs Stiens
- Brainstud Zwolle
- Dam Beton Akkrum
- Diamond Sound Systems Joure
- Drukkerij Van der Eems Heerenveen
- Fonds voor Cultuurparticipatie
- Gemeente Heerenveen
- Graphic Packaging Int. Sneek
- Iepen Mienskipsfûns
- Fa. Jongbloed Akkrum
- Klaverbladfonds
- MF Mienskar, Akkrum
- Notariskantoor Mirjam Bos Grou
- Persbureau Noordoost Heerenveen
- Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland
- PW Janssen’s Friesche Stichting
- Reklamestudio Hettinga Akkrum
- Stichting Beekdallandschap Koningsdiep de Nije Boarn
- Stichting Ritske Boelema Gasthuis
- Stichting Welgelegen
- Toelevering Heerenveen
- Van’t Blik Groep Akkrum
- Van der Veen Ingenieursbureau Grou
- Van der Werff Logistics Heerenveen
- Van Vuuren Grou

Foto’s: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

De partners van het project “Meet me at the Fountain” :
- Merkecommissie Akkrum 			
- Verenigde Ondernemers Akkrum Nes		
– Kromme Knilles Sjongers			
- Stichting Akkrum Nes Centraal		
- Team Houwitzer

- Muziekvereniging Harmonie Akkrum
- Popkoor Akkrum
- Stichting Akkrumer Dreamtheater
- Stifting Akkrum Ald en Nij
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“Meet me at the Fountain”
is een initiatief van :

Stifting Kulturele Eveneminten
Akkrum / Nes

