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Brieven aan de sterren - Bregje van Wanten - De titel van je blog ... 16 feb 2011 ... Vanavond gaat de brief aan de sterren over Fred van der
Wal, live ergens tussen negen en tien op de radio. Ergens tussen half tien en tien ... www.vkblog.nl/.../Brieven_aan_de_sterren__Bregje_van_Wanten - In cache

Vanavond gaat de brief aan de sterren over Fred van der Wal, live ergens tussen negen en tien op de radio. Ergens tussen half tien en
tien waarschijnlijk, voor degenen die niet zo lang kunnen of willen wachten. http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive
Bregje presenteert vanavond weer.
Marc Kooij

Dag Fred,
Hieronder de tekst van de brief van vorige week. Groetjes, Keu Beste Fred, Wie Fred zegt, zegt Friesland. Je bent als het ware vergroeid met
het landschap en haar bewoners met wie je al vanaf dag één een uitstekende band hebt. Ik zou je dan ook willen vragen om je in de toekomst
uitsluitend nog te wijden aan het op het canvas vastleggen van je gevoelens over Friesland. Dit moet voor jou als volleerd penteke naar een
koud kunstje zijn. Keu, zeg je, wat een geweldig idee. Een eerbetoon aan het beste land van de ierde, waar ik bijna een kwart eeuw heb
mogen wonen, in diverse dorpen verspreid over de hele provincie, variërend van Veenwouden, Bergum, Garijp, Leeuwarden, Firdgum en
Oldeboorn. Een tak van mijn voorouders komt uit Friesland, de tak die verantwoordelijk is voor het vitalisme in mijn werk, het
doordrammen vanachter de dijken met een houten klomp in de hand gekoppeld aan een gezonde kijk op de werkelijkheid. Niets lijkt me
fijner dan mijn talenten, mijn minutieuze techniek, mijn gevoel voor compositie en kleur in te kunnen zetten voor het Friese land dat zo
lang mijn thuishaven is geweest. Het zou kunnen in de vorm van een vergezicht over het waddengebied of het IJsselmeer, met enkele stevig
gebouwde houten zeilschepen die een flinke westerstorm trotseren, schuim op de lippen van de donkere, opgestuwde golven en wie weet op
de achtergrond het voorzichtig doorbreken van de zon door de grijs-zwarte wolken Fred, ik verkeer in een jubelstemming nu ik weet dat ik
op een mooie dag met eigen ogen zal mogen aanschouwen hoe al het goede van deze wereld samenkomt om mens, dier en het leven zelf te
eren in een orgie van verf, inspiratie, techniek en richting. Mag ik een voorschot nemen en je nu al bedanken voor de enorme inzet waarmee
je je zult wijden aan het voltooien van wat zonder twijfel in de toekomst je beste werk ooit zal heten.
Met vriendelijke groet,

dj Keu
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