
Jaarverslag 2021 Centrium Commissie  

“In april 2021 kwamen we als Centrium Commissie bij elkaar. En we wilden best het nodige 

organiseren; maar we moesten afwachten welke maatregelen we zouden moeten nemen: testen 

voor toegang, bezoekers wel of niet ‘geplaceerd’ en wel of niet op 1,5m afstand. En dan ook de 

artiesten op het podium voldoende ruimte bieden. En of we dan ook vergunning zouden krijgen en 

geen boete zouden hoeven te betalen. Steeds weer werden we teleurgesteld en moesten we de 

plannen afblazen. 

Uiteindelijk konden we 11 september los. Voor het tweede jaar deed Koudum mee aan het UIT 

Festival Sudwest. In 2020 was door corona het UIT Festival – dat normaal gesproken alleen in Sneek 

werd gehouden – als het ware ‘uitgesmeerd’ over negen kernen van de gemeente. In 2021 deden er 

dertien kernen mee. 

In Koudum konden de kinderen eigen beeldjes maken bij de oude Citroen Bus en partytenten van 

Hanna de Mink die naast het Centrium stond. Op het Centrium traden achtereenvolgens op: 

Laaghangend Fruit; ‘Reis nei Nullân’ met een verrassende Lody Franzen, Fokko Drent, Thys Wadman 

en Paul van Dijk; de zieke Nico Galama die met zijn band Groov’x heerlijk rockmuziek maakte en 

tenslotte een geweldig optreden van Workums Mienskipsorkest onder leiding van Guus Pieksma en 

gesteund door muzikanten van vier fanfares uit de omgeving. Mensen uit het publiek werden 

uitgenodigd om het een keer te proberen op een (plastic) trombone. Folkert Hans, de fietsende 

trompettist, maakte het feest helemaal compleet. 

Voor de kinderen was er weer een kunstroute: Vanaf het Klei-Atelier, via de Bieb, het 

Beeldhouwcentrum Koudum, Galerie Lytse Skientme naar Galerie de Dertien Manen. Met de 

volgeplakte stempelkaart konden de kinderen een ijsje halen, gesponsord door Cafetaria De King. 

Overige sponsors: Bas Backer Stichting, Ondernemersfonds, Provincie Fryslan en Gemeente Súdwest 

Fryslân. 

Zie samenvattend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=w3Ammke95xw&t=78s 

https://www.youtube.com/watch?v=w3Ammke95xw&t=78s

