
AKKIE BOSJE WAT ER SPEELT
Tot 5 februari exposeert AKKIE BOSJE onder 
de titel WAT ER SPEELT, GRAPHIC POETRY 
in De Kapschuur. Mis het niet, stond er onder 
de uitnodiging voor haar vernissage. Creative 
director Akkie Bosje (1964) werd in het Friese 
Drachten geboren. Ze studeerde aan de 
Rietveld Academie als grafisch ontwerper 
en liep stage bij de Vormgeving Rotterdam 
uitgever en drukkerij en bij Toonder Studio’s 
2d- en 3d animatie; de basis van haar multi- 
media kennis. Goed zorgen voor elkaar en de 
wereld vindt ze belangrijker dan ooit. Ze houdt 
van een goede uitdaging, sport, film, poëzie en 
persoonlijk contact, is moeder van een zoon 
en een gedreven denker en maker. Akkie's 
werk werd bekroond met de Joop Geesink 
Award voor Best film- and television leader. 
Het boekontwerp Troost dat ze maakte voor 
Herman werd genomineerd voor de Scholco 
bekroning van de Grafische Cultuurstichting. 
Sinds 1992 werkt zij onregelmatig met hem 
samen, onlangs nog voor, Luisteren naar blauw. 
Tijdens het maakproces van dit boek leerden 
Akkie en ik elkaar goed kennen, we overlegden 
en ik kreeg heel wat te zien van al haar op teks-
ten en letters gebaseerde schetsen, ontwerpen, 
tussenstappen, probeersels, misschiens en 
waarom niet en zus of zo’s... Allemaal zo mooi, 
de vormgeving, haar specifieke stijl, haar 
kleuren, het uitpuren tot er bij wijze van spreken 
nog maar een halve bol en een streepje in een 
prachtig evenwicht overbleven en dan toch weer 
een paar stappen terugzetten om te komen 
tot een bijzonder uitgebalanceerd geheel in 
haar zo herkenbare stijl. Daaruit groeide het 
idee een solotentoonstelling met haar grafisch 
werk te maken. En hier hangen ze dan nu 
in de Kapschuur, twaalf prachtige kleurrijke 
werken, formaat 120 x 80 cm, geprint op 200 
grs Artpaper, ingelijst in mooie strakke zwarte 
metalen lijsten, in een gelimiteerde oplage 
van tien per titel, met potlood genummerd en 
gesigneerd. Van de werken is er één met tekst 
van de jonge dichteres PUCK FÜSERS (2002) 
die in 2021 de Write Now! - schrijfwedstrijd won 
met een gedichtenreeks over opgroeien in het 
digitale tijdperk.

WIE BEN JIJ?
Een Vlaamse songwriter die ooit naar Leuven 
trok om schrijver te worden. Alleen ontdekte 
ik gaandeweg dat mijn verhalen beter tot 
hun recht kwamen in liedjes. Als zestienjarige 
raakte ik in de ban van vooral Engelstalige 
artiesten als dEUS en EELS, maar ook Bob 
Dylan en Leonard Cohen. Later kwam daar 
ook iemand als Spinvis bij. Ik heb ook het 
geluk gehad om Bram Vermeulen te leren 
kennen tijdens zijn laatste twee levensjaren en 
hij heeft mij er zacht dwingend op gewezen 
dat mijn zeggingskracht toch het grootste 
was als ik in mijn moedertaal zong en schreef. 
Hij had gelijk, denk ik.

HOE KWAM JE BIJ ONS?
De mensen van Nekka hebben mij eens 
mee gevraagd naar Soest voor een editie 
van Stemmen uit Vlaanderen waar ik net 
als enkele andere artiesten een kort setje 
speelde. Herman van Veen heeft mij toen 
toegemompeld dat ik nog eens moest 
terugkomen, om wat meer liedjes te brengen. 
En als Herman zoiets voorstelt, dan registreer 
en doe ik dat.

WAT ZIJN JE PLANNEN?
In 2023 vier ik met een jubileumtournee 
dat mijn debuutalbum Mensen zijn gemaakt 
van dun papier al tien jaar uit is en dat ik 

bijgevolg dus al tien jaar op de planken 
sta. Vieren moet, vind ik, omdat ik nooit 
heb gedacht dat ik vier albums met eigen 
Nederlandstalige liedjes zou uitbrengen en 
dat er tien jaar later nog altijd mensen in 
de zalen zouden zitten. Daar wil ik dus bij 
stilstaan door middel van een tournee met 
gloednieuwe muzikanten, stuk voor stuk 
toppers in hun vak. Verder heb ik alweer 
meer dan genoeg songs klaar liggen voor 
een volgende plaat. Ik laat mij niet opjagen 
en ga rustig mijn tijd nemen, maar na nog 
wat schrappen en schaven zal ik toch weer de 
studio induiken daarvoor. 

EN DE DROOM?
De droom is simpel: liedjes blijven schrijven 
en daarmee optreden tot ik erbij neerval. Het 
eerste doe ik sowieso, het tweede hangt af van 
het feit of er in deze hyperventilerende wereld 
ruimte blijft voor introverte songwriters met 
melancholische luisterliedjes. Maar ook al 
blijkt er geen hond meer geïnteresseerd, ik 
kan mij niet voorstellen dat ik ooit ophoud 
met schrijven. Iets nieuws waar ik mij nog 
op wil toeleggen is ook liedjes schrijven voor 
anderen. 

...

Uit de Belgische pers (red.): 'Winterland zet 
de tijd stil. Groots in zijn nederigheid.' (De 
Standaard) | 'Als tekstschrijver kan Winterland 
stilaan de vergelijking met de grote Leonard 
Cohen doorstaan.' (De Morgen) | 'Van een 
verbluffende schoonheid. Berichten Uit De 
Schemerzone is een heerlijk album geworden. 
De zachte, wat fluisterende stem van Jonas 
Winterland baant zich moeiteloos een weg 
van je oren naar je hart.’ (Luminous Dash) 
| 'Een plaat waarin het heerlijk langzaam 
bladeren is om elke zin en elke noot ten volle 
te savoureren.’ (Damusic.be) | 'Bloedmooie, 
trefzekere teksten. Veel beter zijn ze in onze 
taal niet te vinden.' (Enola Magazine).

Stemmen uit Vlaanderen
JONAS WINTERLAND

Solo Kapschuurconcert
Zondag 2 april 
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Met zijn voorstelling Retrospect 
viert de Vlaamse singer-songwriter 

Jonas Winterland zijn tienjarig 
artiestenbestaan. 

Wij stelden hem vier vragen

U kunt reserveren via de 
website van ons Arts Center.
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In die dagen hield Harlekijn nog huis 

in het landelijke Westbroek. Zoals je 

zegt; onder de rook van Utrecht. Daar 

organiseerde wij in het rustieke oude 

gemeentehuis, gelegen tussen de 

kerk en het bruine café, exposities, 

lezingen en kamerconcerten, niet 

anders dan wij nu op andere schaal 

hier op De Paltz doen. In die tijd leerden 

we Akkie Bosje kennen, een jonge 

Friese grafisch ontwerper en illustrator. 

Het idee was bij onze Uitgeverij 

Harlekijn haar boekje Mannenkoor te 

publiceren. Een hardcover boekje met 

illustraties van haar hand. Mijn vader, 

die typograaf was, wees me op Akkie's 

talent. We zouden daarna samen 

nogal wat projecten ontwikkelen: 

boeken, hoezen, posters, programma-

brochures en exposities. De laatste in 

Schoorl, Hotel Merlet, waar je van achter 

de schilderijen de zee kon horen. Akkie 

exposeert nu bij ons in De Kapschuur.
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