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Noorderlicht presenteert een route langs 
acht bijzondere tentoonstellingen in acht 
oude kerkjes op het Friese platteland. Meer 
informatie vindt u op www.noorderlicht.com 

Deze route kwam tot stand in samenwerking met 
Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkjes zijn van 
20 september tot en met 26 oktober geopend op 
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00.

Onderstaande kerken zijn op de volgende 
data gesloten:
Mariakerk, Bears | zat 20 sept / zon 28 sept
Mariakerk, Boer | zon 26 okt
Nicolaaskerk, Swichum | zat 20 sept / zat 4 okt
Sint-Margaretakerk, Boksum | zat 11 / zon 12 okt
Sint-Radboudkerk, Jorwerd | zon 28 sept

www.aldefrysketsjerken.nl

FIETSROUTE | Noorderlicht heeft een fietsroute samengesteld langs de kerkjes van de kerken-
route. Volg vanaf station Leeuwarden de fietsknooppunten 62, 57, 93, 4, 5, 94, en 95, en sla 
bij knooppunt 95 rechtsaf naar Swichum (6,6 km). Daar begint de route met een lengte van 70 
kilometer.

Volg vanuit Swichum fietsknooppunten 3, 2, 6, 7, 27, 87. Bij knooppunt 87 rechtsaf en 750 meter verderop 
linksaf naar Bears. Terugfietsen naar de hoofdweg (Hegedyk), linksaf slaan en via knooppunten 70 en 60 naar 
Boksum. Verder via knooppunt 22 (hier rechtdoor) naar Blessum. Via knooppunten 22, 60, 70, 72, 74, 67, 
23 en het pontje over het Van Harinxmakanaal naar Zweins. Via knooppunt 92 naar Peins, op de T-splitsing 
rechtsaf en daarna linksaf naar Ried. In Ried linksaf naar Boer.Via knooppunt 45, 12, 15, 5, 3 en 23 richting 
Baaium, op de T-splitsing rechtsaf en even later op de rotonde linksaf, over het fietspad langs de N384. Na 
6,5 kilometer rechtsaf naar Britswerd. Terug naar de N384, linksaf en eerste weg rechts naar Mantgum. In 
Mantgum linksaf naar knooppunt 97 en rechtsaf naar Jorwerd. Jorwerd uitrijden over de Arsumerdijk. Op de 
T-splitsing linksaf naar knooppunt 87, 27, 7, 6, 2 en 3 terug naar Swichum. 

Fietsverhuur | Op station Leeuwarden zijn (elektrische) OV-fietsen te huur (alleen met abonnement, zie 
www.ov-fiets.nl) en gewone fietsen te huur (legitimatie en borg vereist). Reserveren: 058 213 98 00.

kerkenroute



Mariakerk
Tsjerkepaad 3, Bears
Maartje Roos
Buiten het kerkje in Bears en bij de luchtspiegeling 
van de voormalige Uniastate van kunstenaar Beb 
Mulder presenteert Maartje Roos zes levensgrote 
foto’s. Buiten de poort van de Uniastate toont ze 
een beeld dat is geïnspireerd op het gedicht bij het 
beeld Pavo Cristatus dat daar staat. Tevens zijn 
buiten de poort twee foto’s van Friese volksverha-
len te zien: de ‘Spookhond van de Simmerdyk’ en 
de ‘Goddeloze Singel en het Goddeloos Tolhuis’. 
Binnen de poort toont Roos een levendig café uit 
de jaren veertig, een hommage aan de vrouw in het 
decor van een Friese state en een beeld geïnspi-
reerd op meisjesdromen. In de kerk is Roos’ 3D 
afstudeerserie Fairy Tales & Stories te bekijken.
Maartje Roos (1986) maakt geen foto’s, maar 

creëert beelden. Haar verhalende beelden zijn uitin-

gen van een naar haar hand gezette werkelijk heid. 

Ze maakte in 2012 het jubileumboek ter ere van het 

zestigjarig bestaan van de Efteling. Vorig jaar volgde 

een kunstserie volksverhalen voor de Provincie 

Fryslân. Maartje Roos wordt vertegenwoordigd 

door fotoagentschap Beeldagent.

Mariakerk
Buorren 8, Blessum
Ellen de Vries en Tryntsje Nauta
Met een achtergrond als ruimtelijk wetenschapper, 
doorgrondt Ellen de Vries het landschap met haar 
camera. Ze kadreert haar wereld met een analoge 
middenformaatcamera en past geen enscenering 
of beeldbewerking toe – ze verwondert zich enkel 
over de werkelijkheid. Ze laat geen mensen in haar 
landschappen toe, maar vaak is het menselijk ingrij-
pen wel zichtbaar. Deze zomer verbleef ze langere 
tijd als artist-in-residence in Noorwegen om nieuw 
fotowerk te maken. Het werk uit Noorwegen is in 
het kerkje in Blessum te zien.
Ellen de Vries (1971) studeerde Geografische 

Wetenschappen en Sociale Geografie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar voltooide ze de 

Fotoacademie in Amsterdam, met als specialisatie 

landschappen. 

De fotoseries van Tryntsje Nauta tonen enerzijds  
de mens en zijn omgeving in de vorm van docu-
mentaire (portret)-fotografie en vangen anderzijds 
haar observaties op meer conceptuele en poëtische 
wijze. In de Mariakerk in Blessum toont ze nieuw 
werk, waarin ze gebruikte studio-achtergronden 
met Verlaufseffekt fotografeert en elimineert tot 
abstracte beelden.
Tryntsje Nauta (1981) studeerde kunst aan kunst-
academie Minerva in Groningen en fotografie aan 

de St. Joost Academie in Breda. Ze werkt als 

autonoom beeldend kunstenaar, met fotografie als 

medium. Dit jaar werd haar werk bekroond met de 

Gerrit Bennerprijs voor Beeldende Kunst.

Sint-Margaretakerk
Sint Margrietwei 1, Boksum
Gitte Brugman
Al een aantal jaren begeeft fotograaf Gitte Brugman 
zich in de wereld van de Nederlandse jagers. Wat 
haar opvalt is hun liefde voor de natuur en hun 
verzameldrift. De jagers – veelal mannen – creëren 
eigen plekken waar ze hun passie tot uitdrukking 

brengen, waar ze met gelijkgestemden kunnen 
napraten en herinneringen ophalen. 
Journalist Gitte Brugman (1964) studeerde in 
2008 af als documentair fotograaf bij Joost van den 
Broek aan de Fotoacademie Amsterdam. Voor haar 
eindproject De stad, het werk en de burgemeester 
volgde ze Ferd Crone op de eerste honderd dagen 
van zijn ambtstermijn als burgemeester van Leeu-
warden. Daarna werkte ze aan verschillende korte 
en langere reportages. Tijdens de eerste Noorder-
licht Masterclass (2010-2011) rondde ze haar boek 
De achterban af, over supporters van toen nog 
eerstedivisieclub SC Cambuur.

Sint-Joriskerk
Terp 2, Britswerd
Conny Kitschmann en Annemarie van Buuren
In haar woonplaats Lemmer volgde Conny 
Kischmann mannen uit de zogenoemde stille 
gene ratie. Ze groeiden op tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moesten na de oorlog hard werken 
aan de wederopbouw. Tijd om te puberen of te 
protesteren hadden ze niet. De bejaarde mannen 
die door Kitschmann werden gevolgd, pakten allen 
na de dood van hun vrouw de draad weer op. Ze 
doen de dingen die hun vrouwen deden, nemen 
deel aan allerlei sociale activiteiten en staan op 
hoge leeftijd nog middenin de samenleving. Voor 
de buitenwereld gaat alles goed met ze, maar 
Kitschmann legde hun kwetsbaarheid en het gemis 
van hun partners vast. Daarmee fotografeerde ze 
een generatie die voor Nederland van groot belang 
is geweest.
Conny Kitschmann (1959) voltooide begin 2014 

de opleiding Fotografische Vormgeving aan de 

Fotovakschool in Apeldoorn. Ze studeerde af met 

de fotoserie over bejaarde, alleenstaande mannen 

die in de Sint-Joriskerk in Britswerd is te zien.

Een wereld bevolkt door fabeldieren en schaduw-
wezens, met schemertuinen en droomgezichten. In 
haar foto’s legt Annemarie van Buuren een andere 
wereld vast. Terugkerende motieven zijn: de verbeel -
ding van bijzondere locaties, de vermenging van dag 
en nacht, heden en verleden, fantasie en werkelijk-
heid. Dieren spelen in haar werk een belangrijke rol. 
Annemarie van Buuren (1961) studeerde Neder lands 

in Amsterdam en promoveerde in de Letteren in 

Groningen. Zij studeerde als autonoom-illustratief 

fotograaf af aan de Fotoacademie in Groningen en 

verzorgde als fotograaf verschillende boeken en 

exposities.

Sint-Radboudkerk
Sluystermanwei 4, Jorwerd
Joan en Joost van de Brug
Toen Joost van de Brug in Boekarest was om een 
groepje straatkinderen te fotograferen, had hij twee 
camera’s bij zich: een ter plekke gekochte, analoge 
compact camera en een Canon F1 uit 1972, die hij 
van zijn vader, Joan van de Brug, had gekregen. 
Joost had de Canon louter uit praktische overwe-
gingen bij zich: volgens hem is het een betrouwbare 
en pretentieloze no-nonsense camera. In plaats van 
de schouderband bevestigde hij een oude schoen-
veter aan de camera, zodat de hij geen zichtbare 
waarde had. Op een van zijn foto’s maakt een van 
de straatkinderen een foto van Joost, de veter om 
zijn nek. Deze foto is het uitgangspunt van het werk 

dat Joost hier met zijn vader Joan exposeert.
Joan van de Brug heeft een fotostudio in Frankers. 

Zijn zoon Joost van de Brug maakt behalve docu-

mentaire fotoseries muziekvideo’s en modefilms.

Nicolaaskerk
Ayttadijk 3, Swichum
Titeke Postma en Dirk Keegstra
Lopend langs het strand komt iets aandrijven. Wat 
is het? Het ziet er bijzonder uit, het licht zorgt er 
voor dat de kleur paars zilverachtig wordt. Het is 
een ballon, aangetast door zon, zout en zee. Titeke 
Postma focust op dit soort alledaagse voorwerpen. 
Door de kleur en de vaak bij toeval ontstane vor-
men, vallen ze Postma op. 
Titeke Postma (1967) is sinds de jaren tachtig bezig 

met fotografie. Ze probeert met haar foto’s te laten 

zien hoe je anders naar ‘het gewone’ kunt kijken. 

Door een persoonlijke beeldkeuze ontstaan er schil-

derachtige, grafische en vaak abstracte foto’s.

Jarenlang fotografeerde Dirk Keegstra (1954) 
als ‘bijproduct’ bloemen. Geïnspireerd door een 
bloemenaquarel van Cella Thoma (1858-1901) ging 
hij zijn bloemenfoto’s bewerken door ze over te 
schilderen. De ene keer benadrukt hij de esthetiek 
van de bloemen op de foto, maar meestal wordt 
het beeld juist deels abstract. Met de geschilderde 
dimensie neemt Keegstra de kijker mee in het 
nieuwe beeld: waar is de foto nog zichtbaar, wat is 
er toegevoegd en met welke intentie?
Dirk Keegstra (1954) volgde van 1973 tot 1978 

de opleiding tot docent tekenen aan de Rietveld 

Academie. Sinds 1979 is hij werkzaam in het onder-

wijs. Op dit moment werkt hij als docent muzische 

vorming en beeld bij de opleiding SPH aan de 

Stenden University. Naast het lesgeven schildert hij 

voornamelijk abstract werk in olie- en acrylverf. 

Reginakerk
Hoofdweg 1, Zweins
Sipke Visser
Met zijn project Doggies lijkt Sipke Visser het vooral 
te hebben gemunt op honden, grappige beesten 
die vaak heel menselijk overkomen. Maar wie wat 
langer kijkt, ziet dat mensen een grote rol spelen in 
zijn beelden, die worden gekenmerkt door speelse 
nieuwsgierigheid, wrange humor en opmerkelijke 
observaties.
Sipke Visser (1977) groeide op in Leeuwarden en 

belandde via Amsterdam uiteindelijk in Londen. De 

rode draad in Sipke’s werk zijn de mensen om hem 

heen. Op zijn website asortofdiary.com houdt hij 

sinds 2005 op fotografische wijze de wereld op de 

hoogte van wat hem bezighoudt.

Mariakerk
Oudeweg 1, Boer
Joris Kalma
Stadsgezichten is een (doorlopende) serie foto’s 
van stedelijke omgevingen. Kenmerkend voor 
de serie zijn de frisse kleuren en het grafische 
lijnenspel. 
Na het afronden van de opleiding fotografie aan de 

Friese Poort in Drachten, richtte Joris Kalma zich op 

muziekfotografie. In 2013 bracht hij het boek “My 

View” uit: Hiphop door de ogen van Joris Kalma, 

met portretten en reportages van onder andere 

Brainpower, Postman, Method Man en Redman.


