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In het dorp Oldeberkoop in Zuidoost-Friesland
vindt ook deze zomer de Open Stal plaats. De
Open Stal is een kunst- en kijkmanifestaiie en
wordt nu voor de 20ste keer gehouden. Dit jaar is
als thema 'milieu, water én lucht' gekozen. Een
aantal qktiyitèiten tijdens de Öpën Stal wórdt in :
Sqmènwerkirig met Noorderbreedte yerzorgcl.
De manifestatie duurt van 27 juni tot 11 augustus.!;
In de 'doorreed' van het cqfé^ restaurant' i
Wapen' in Öldebè/rkódp konden reizigers vroe-
ger gratis hun paarden stallen. In deze 'open
staKwerd ty/ini% jaar geleden door drie kun-
stenaars: een expositie georganiseerd. In latere
jaren kreeg dit initiatief eert vervolg qp meerdere
lokaties in het dorp. inmiddels Is de Ópen '.Stal.
uitgegroeid tot een populaire kunst- en kijk- •:•
manifestatie waar bekende en minder bekend^ ;
kunstenaars hun werk gedurende zës weken
exposeren in 15 ruimtes. Het streven is om alle
vormen van kunstuitingen aan bod te laten '.[•,.
komen. Of het nu öbstrqkt is of figuratief, primi-
tief of surrealistisch, dé Open Stal laat het alle-
maal zien, van miniskulè pentekemngen tot grote

beeldhouwwerken. Naast kunst zijn er ook
opmerkelijke verzamelingen of foto-exposities te
bewonderen.

De ruimtes waarin wordt geëxposeerd wórden
beschikbaar gesteld dóór: partïküjiereneri in-
stanties en liggen verspreid door het hele dorp.
peppen StalVmanHestatie wordt geheeldo
yrijv/ïlligörè verzorgd en dëhéle dorpsgenieèh-
schap is erbij betrokken, tn de Open Stqlperïod#
wordt er hog een ad#q| ^xtra dkfiviteiteh ge-

• organis^èrdtreén rtÉgH|dért|,ëèÉï ambachtèrir :' "
rnqrkt/èenria.Hofialeklèderarachtèfï^ "'•.
'Berkoper Mdrkf, de grootste jaarmarkt van ; :
Züïdoast-Friesland. : : '•:••!•

Opening

Op donderdag 27 juni wordt de Open Stal
geopend.'s Middags is er een kindermqnifesta-
tie met medewerking van Circus Custers. Nu dl
zijn oHerlei scholen in Groningen, Friesland en

DréRte bezig met het rnaken van een kunstwerk
óver 'milieu en water'v Per provincie worden drie
basisscholen gesèlekteerd, die ap 27 juni in:
Oideberkoop hun kunstwerken onthullen. Even-
eens 's middags zal de Open Stal-kunstmanifes-
tatie worden geopende Eén van de attrakttes zaf
zijfi een kunstwerk tussen de riviertjes dé Ufide
èn de Tjonger rond hét theinq water,
hlöordérbreedtei vérizqrgt's avoeds samen met
diè: Oper) ?tó) '&$h feè4tdvortd,Daarwordt:oitder
qndere het jybïlèurnjködp voor abonnees van
Noorderbreedte gepresenteerd, evenals het
nieuwste theraanummer over rDe bovenkant van
Noord- NLèderl and'; Öokzal ereen spéciale
Noorderbreedte Milïeuprijswprden uitgereikt
aón personen, bedri}vea of instellingen die zich
het afgelopen ;jqar vóór hét milieu yerdiensteltik

: (tebbën gèmqqlct. Verder zal de nieuwe
jiiyiléufnexpositie van Noorderbreedte worden
orithüld, die gedurende de Open Stal in Olde-
berkoop zal staan. Deze avond zal worden
opgeluisterd mét muziek en cabaret uit.de drie
Noordelijke provincies. •
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