
 

 

Centrium Commissie weer actief in 2022 

Na bevrijd te zijn van alle beperkingen, die de corona-pandemie ons oplegde, konden we weer 

plannen gaan maken voor evenementen op het Centrium.  

We wilden in ieder geval weer insteken op de ‘Lazy Sunday Afternoon’-gedachte; de laatste zondag 

van de maand, waarop we muziek zouden laten horen vanaf het podium.  

Niet lang daarvoor was daarvoor de oorlog in Oekraïne uitgebroken en werden Oekraïense 

vluchtelingen in Hotel Galamadammen opgevangen. De idee ontstond om iets voor en met hen te 

gaan doen. Maar voor mei kwam dat te vroeg vond de leiding in Galamadammen.  

Het werd die maand ‘De Middag van de Troubadours’. Voor de pauze Laaghangend Fruit uit Koudum. 

Daarna Henk Blues Kuyper. De laatste zondag van juni traden de zes mannen van de Bonifacius Band 

uit Dokkum op. In juli was het dermate slecht weer op de laatste zondag dat de band Mr. Boombastic 

optrad in de huiskamer van De Klink. De band Beats & Booze sloot de serie af op zondag 28 augustus; 

gelukkig weer op het podium.  

Voor de Oekraïense gasten  

We waren in contact gekomen met de Oekraïense pianiste Anna Hoekstra (getrouwd met een 

Nederlander) en celliste Aleksandra Ostrykh. Op zondag 3 juli traden zij op met klassieke, maar ook 

popmuziek. En bijgestaan door twee zangeressen, waarvan er een (geschoold op het conservatorium) 

in Galamadammen verbleef. We konden ook nog een leuk bedrag bij Galamadammen afleveren.  

UIT-Festival 

Uit nood geboren werd UIT-Festival Sneek de afgelopen jaren UIT-Festival Sudwest. Het jaarlijkse UIT-

Festival kon in 2020 niet in Sneek alleen gehouden worden gezien de corona-voorschriften. Dus toen 

is aan een aantal kernen gevraagd ook iets te verzorgen. Koudum deed als een van de eersten mee. 

Het werd een succes zodat we ook in 2021 en 2022 onze vinger opstaken om mee te doen. Helaas 

was de weersvoorspelling dit jaar zodanig dat we vonden dat we ‘naar binnen’ moesten. We vonden 

een plek in de gehoorzaal van de oude muziekschool. Daar traden van één tot vijf uur 

achtereenvolgens op: Bruno Rummler, Power Trio, Yiriba Dakan en Blue Sunday. In de lokalen had 

Crazy Entertainment een aantal kinderspelen in de aanbieding. En er was weer een kinderroute via de 

Bieb naar de galeries.  

Als afsluiter hadden we een optreden van Jack Bottleneck. Hij vond het wel lekker in zo’n klein zaaltje 

te spelen en maakte er een intiem optreden van.  

De Centrium Commissie dankt het Ondernemersfonds van Ondernemersvereniging Koudum, de St 

Weduwe Bas Backer en de gemeente Sudwest Fryslan voor de financiële steun. Omdat we geen 

entree kunnen heffen moeten we het hebben van subsidies.  

Voor 2023 zijn er al wel weer plannen, maar het geld moet nog gevonden worden om de reserve niet 

meteen op te maken. Een deelname aan het UIT-Festival zit er dit jaar door omstandigheden niet in. 

Maar we willen op zaterdag 2 september het seizoen wel met een spetterende avond afsluiten. Save 

the date!  


