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Extra inleverpunten in Stadskantoor en Openbare bibliotheek voor DNALWD2018
Deel jouw DNA en bouw mee aan het verhaal van Leeuwarden

DNALWD2018 is het community-art project dat al vele duizenden Leeuwarders heeft
uitgenodigd zijn of haar verhaal in een eigen DNA-buisje te doen en deze te registreren op een
persoonlijke digitale pagina via www.dnalwd2018.nl. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft,
kan meehelpen om het DNALWD2018-kunstwerk te vullen. Vanaf 19 mei is dit nog
gemakkelijker, omdat de baliemedewerkers van de gemeente Leeuwarden en de Openbare
bibliotheek de DNA-buisjes aan haar bezoekers gaan uitdelen. Ook vind je hier, naast het
bestaande inleverpunt bij het Historisch Centrum Leeuwarden, twee nieuwe inleverpunten.
Wat is jouw verhaal?
Wat je in een buisje doet, kan van alles zijn, als het maar iets persoonlijk is. Een gedicht, een
kiezeltje van het Cambuurplein, een kindertekening, een plukje babyhaar, een foto van je
geboortehuis...... Het idee ontstond een paar jaar geleden op een bierviltje. Nu hebben al
duizenden Leeuwarders persoonlijke dingen in een buisje gestopt, die samen een beeld geven van
hun leven. Een aantal bijbehorende verhalen is te lezen op www.dnalwd2018.nl. 'We zijn onder de
indruk van de prachtige, soms ontroerende verhalen die we horen op scholen, in de wijken, op
festivals, in verzorgingshuizen en op straat, aldus Hein de Graaf, één van de kunstenaars die het
project bedacht'.
Kunstwerk in Stadshal
Al deze buisjes samen, vertellen het verhaal van ons allemaal. Bij de start van Culturele Hoofdstad
Leeuwarden – Fryslân in 2018 worden alle DNA-buisjes geplaatst in een groot kunstwerk in de hal
van het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. De plek waar iedereen een
verhaal te vertellen heeft. De plek waar geboorteaangiftes en overlijdensaktes aangevraagd
worden, een paspoort wordt aangevraagd en waar een huwelijk start. Waar verhalen beginnen en
verhalen eindigen. Na 2018 worden alle verhalen opgenomen in het archief van het Historisch
Centrum Leeuwarden en blijven daardoor voor altijd bewaard.
Meer informatie?
Op www.dnalwd2018.nl vind je meer informatie over het project, kun je je buisje registreren en is
een instructie-animatie te zien.
DNALWD2018 is een initiatief van Stichting Zeezicht, onderdeel van Lân fan Taal, een co-productie
met het Historisch Centrum Leeuwarden.
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