
 
 

Verslag Centrium Commissie 2020 

 

Begin maart 2020 zaten de leden van de Centrium Commissie bij elkaar om alvast te 
brainstormen over het nieuwe seizoen. Niet veel later ging echter de deur op slot 
vanwege Corona. 
De vraag was toen: wanneer zouden ze weer iets kunnen gaan doen op het podium? 
  
Uiteindelijk was op 15 augustus de kust veilig om Sander Balk van Circus Salto in 
Sneek een circusworkshop te laten geven aan de kinderen. 
  
En op zaterdag 12 september organiseerden ze het UIT Festival. Want wat was er 
gebeurd? 
  
Normaal gesproken werd het culturele jaar in Sneek geopend. Rondom het theater 
en in de rest van het Cultuur Kwartier allerlei culturele activiteiten. Met drommen 
mensen. Maar dat kon natuurlijk niet dat jaar. Toen kwam het verzoek of Koudum 
(net als in andere kernen van de gemeente)  ook een deel van het programma van 
het UIT Festival  zou kunnen organiseren. Als cadeau kreeg Koudum dan een drietal 
optredens van Lejo. Dat is de man die de vingers met oogjes laat bewegen in 
Sesamstraat. Een prachtig evenement voor de kinderen. Verder traden op het 
podium op: trio Laaghangend Fruit, Franzen & Friends en Jenny Semplonius met 
haar vrienden. Ook was er nog een Kunstroute langs Beeldhouwcentrum Koudum, 
Galerie Lytse Skientme en Galerie de Dertien Manen. Voor de kinderen waren daar 
opdrachtjes te doen en per opdracht konden ze een sticker verdienen. Met een volle 
stickerkaart konden ze een ijsje ophalen bij Cafetaria De King. 
  
Het UIT Festival werd zo’n succes – ook in de rest van de gemeente - dat er besloten 
is dit in ieder geval in deze vorm in 2021 te herhalen. 
  
Vervolgens viel de winter in en kon de Centrium Commissie weer in haar winterslaap. 
Dromend van een seizoen, waarin de Commissie weer méér activiteiten zou kunnen 
organiseren. 
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