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Vijverparkfestival
Leeuwarden groeit
LEEUWARDENLEEUWARDEN
Voor de tweede keer is zater-
dag in Leeuwarden het Vijver-
parkfestival. Mede-organisa-
tor Nico de Koning én bewo-
ner van de Vlietzone ziet een
traditie ontstaan: ,,Het Vijver-
parkfestival is ontstaan uit
een eenvoudige voorspeel-
middag in 2007 die gehouden
werd ter afsluiting van viool-
lessen bij Peter Valk in de
wijk. Vanuit deze voorspeel-
middag ontstond een jaarlijks
terugkomend tuinconcert
voor en door de wijkbewo-
ners zelf.” Vorig jaar nam De
Koning het initiatief het
evenement in samenwerking
met Stichting Vlietvaardig,
het wijkpanel Vlietzone en
met steun van de gemeente
iets groter aan te pakken. Het
parkje aan de Vijverstraat
werd ingericht als festivalter-
rein en samen met veel vrij-
willigers uit de wijk ontstond
het Vijverparkfestival 2013
met een gevarieerd muziek-
programma en vele activitei-
ten voor jong en oud. ,,De
enige spelbreker van de dag
was het weer”, aldus De Ko-
ning. ,,Het afsluitende optre-
den van de Joint String
Friends moest vanwege hevi-
ge regen naar de markt-
kraampjes worden verplaatst.
Dit zorgde uiteindelijkvoor
een uitermate sfeervolle
afsluiting.” Bezoekers waren

erg enthousiast en de organi-
satie wilde maar wat graag
weer zon festival organiseren.
Dit jaar kreeg de organisatie
steun van de Manus Branding
Stichting en het Trompthea-
ter. ,,Vanuit het niets kwa-
men beide partijen op onze
weg”, zegt de Koning. ,,Het
bundelen van nog meer
krachten heeft er dit jaar
voor gezorgd dat er een nog
breder en gevarieerder pro-
gramma wordt neergezet. De
jonge talenten van streetdan-
cegroep Urban Raw openen
de dag, waarna leerlingen van
de muziekschool twee num-
mers spelen. Ook staat Kids-
force, na het geslaagde optre-
den van vorig jaar, weer op
het programma. Veel jong
talent!” Voor de oudere be-
zoekers biedt het festival een
mix van funk, reggae, soul en
folk. Met op het programma
een optreden van Yanesh
(foto), de Joint String Friends,
Anne Hazes (de Liwwadder
André Hazes) en d Noise
begint het Vijverparkfestival
steeds grotere vormen aan te
nemen. Het Vijverparkfesti-
val begintzaterdag om 11.00
uurbij het park aan de Vijver-
straat (Achter Tryater). De
toegang is gratis en iedereen
is welkom. Het programma
en meer informatie staan op
www.vijverparkfestivalleeu-
warden.nl.


