DNALWD2018
Deel jouw DNA en bouw mee aan het verhaal van Leeuwarden
Het verhaal van Leeuwarden? Dat wordt verteld door al die mensen die hun sporen in
de stad hebben achtergelaten. DNALWD2018 wil deze verhalen verzamelen. Iedereen
die iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets van zijn DNA geven. Geen echt DNA,
natuurlijk. Maar iets wat te maken heeft met onze stad of met jezelf. Een persoonlijk
verhaal, voorwerp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje
past. Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die vertellen
over onze verschillen, maar ook over wat ons verbindt: Leeuwarden. Dit DNA-kunstwerk
is vanaf 2018 te zien in het Stadskantoor. Op www.dnalwd2018.nl wordt jouw DNA
digitaal bewaard. Zodat jij, of iemand anders, het altijd terug kan vinden. Tot ver in de
toekomst. Zo bouwen we met elkaar aan een verhaal van ons allemaal.

DNALWD2018 is een initiatief van Stichting Zeezicht, onderdeel van Lân van Taal en een coproductie met het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).
Jouw DNA
Ons Verhaal

Bouw jij mee aan het verhaal van Leeuwarden?
Jij. Jouw vrienden. Jouw familie. Jouw club. Bouw mee aan ons DNA-kunstwerk. Maak het nog
net iets unieker en completer met jouw verhaal. Meld je NU aan op www.dnalwd2018.nl om
een stukje van jezelf te delen. En geef jouw DNA tot ver in de toekomst door…

Welk 058-DNA mag ik delen?
Je vult dit buisje met items die voor jou belangrijk zijn. Een verhaal, een gedicht, een
kindertekening. Of een foto van je geboortehuis, een kiezel van het Cambuurplein. Alles kan,
het is aan jou. Zolang jouw DNA maar in één buisje past. Via de website www.dnalwd2018.nl
kun je ook audiobestanden, foto’s en video’s delen. Oh ja, wat jij privé wilt houden, blijft
100% privé.

Hoe vind ik mijn DNA-buisje terug?
Elk buisje heeft een uniek nummer en een streepjescode. Je registreert dit buisje online. De
unieke code geeft je toegang tot een persoonlijke pagina. Hier kun je iets vertellen over wat
jij in je buisje hebt achtergelaten. En je kunt een aantal vragen beantwoorden. Welke taal
spreek je, van welke club ben je fan, waar kom je vandaan? Zo laat je tot ver in de toekomst
digitaal jouw DNA-spoor na. Wie weet wordt het over honderd jaar weer gevonden door jouw
toekomstige achter-achter-kleinkinderen.

Hoe doe ik mee?
Nu meedoen? Haal dan jouw buisje op bij de balies van het Stadskantoor, de bibliotheek of
het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Ook organiseren we de komende maanden allerlei
DNA-verzamelprojecten. Met scholen, in wijken, op markten, dorpsfeesten en tijdens
festivals. Overal kunnen DNA-vulpunten opduiken. Wanneer je een buisje hebt, kun je dit
registreren op www.dnalwd2018.nl. Daarna vul je jouw buisje én jouw DNA-webpagina met
jouw item. Het buisje lever je vervolgens in bij één van inleverpunten.

Waar kan ik het kunstwerk zien?
Het kunstwerk kun je vanaf december 2017 zien in het stadskantoor van de gemeente
Leeuwarden aan het Oldehoofsterkerkhof. De plek waar eeuwen geleden de allereerste
Leeuwarders zich op een terp aan de Middelzee vestigden. Maar ook de plek waar
geboorteaangiftes en overlijdensaktes aangevraagd worden. Waar verhalen beginnen en
verhalen eindigen. Kortom, de perfecte locatie om het DNA van Leeuwarden te verzamelen
en te laten zien.

Wie heeft dit idee bedacht?
DNALWD2018 is een idee van Hein de Graaf, Joop Zwart en Marijke Tiemersma. Aan de basis
van dit concept ligt de vraag: ‘Hoe groeit een verzameling van individuen tot één geheel’. En
dit concept wordt nu uitgewerkt tot een kunstwerk waarin alle Leeuwarders zijn
vertegenwoordigd. Een kunstwerk dat het verhaal van Leeuwarden vertelt. Een verhaal van
ons allemaal.

www.dnalwd2018.nl

