Jaarverslag 2020

Stichting Opus Laurium / Ofjekaaslust

Voorwoord
De stichting Opus Laurium brengt hierbij haar tweede jaarverslag uit.
De Stichting Opus Laurium stelt zich ten doel om mensen van verschillende culturen te verbinden
door het organiseren en realiseren van culturele projecten en evenementen.
De werkorganisatie van Opus Laurium is OfJeKaasLust, die de verschillende projecten uitvoert. Het
hoofdproject is het produceren van een film over de historie van Woerden.
Begin 2020 trad een vernieuwd bestuur aan, dat met veel enthousiasme aan de slag ging.

2020
Opus Laurium en OfJeKaasLust stonden in het begin van het jaar al snel op een kruispunt.
In maart bleek dat het plan wat we hadden in de richting van 2022, het maken van een grote film,
door alle Coronabelemmeringen moest worden stopgezet.
In 2020 ontwikkelde de crew van OfjeKaaslust een nieuwe aanpak en vond het bestuur van 2020 een
nieuwe voorzitter.
De crew bestond nog steeds uit Sofie van Maanen, Mike Warmels en Hans van Maanen. In het
bestuur kwamen Jelle IJpma als voorzitter en Ronald Landman als penningmeester. Een secretaris
wordt nog gezocht.
In maart werd gewerkt aan een project op de Woerdense scholen, met de Stichting Kunstzinnige
Vorming, de Kuvo. Het doel was leerlingen van groepen 7 of 8 van basisscholen in 4 lessen te leren
om op een smartphone zelf een filmpje te maken. De lessen zouden worden verzorgd door Mike
Warmels. Met de KUVO werd overeenstemming bereikt over een pilot op twee scholen, om daarna
de deelname open te stellen voor in principe alle Woerdense basisscholen. Alle voorbereidingen
waren getroffen, de stichting had mobiele telefoons aangeschaft om het project te kunnen draaien.
De Coronacrisis gooide roet in het eten.
Eind maart pakte Opus Laurium/OfjeKaaslust, mede in verband met de Coronacrisis, een nieuw
initiatief op rond de herdenking van 75 jaar bevrijding op 4 en 5 mei, samen met de Stichting 4 en 5
mei Woerden. Alle activiteiten rond de herdenking van 75 jaar bevrijding waren opgeschort. Alle
leerlingen en veel werkende mensen zaten thuis. De Stichting Opus Laurium/Ofjekaaslust bedacht
een alternatieve vorm voor het herdenken.
Alle Woerdenaren werden uitgenodigd om, met de eigen smartphone, een filmpje te maken over
wat ‘Vrijheid nu’ betekent: Vrijheid 75 jaar na de bevrijding, in tijden van Corona waarin we opeens
ook weer een aantal vrijheden moeten opgeven. Spreek, zing, dicht, dans, teken…… wat kunnen
Woerdenaren bedenken? Iedereen werd uitgenodigd daarover een kort filmpje te maken van een of
twee minuten op de eigen smartphone en dat up te loaden naar een speciaal ontwikkelde website
Vrijheidnu.nl. Op die site stond hoe je het best de filmpjes kon maken en hoe je ze kon opsturen.

Iedereen werd uitgenodigd om aan dit project mee te doen. Alle binnenkomende filmpjes kwamen
op de website.
Met de uitnodigende startfilm van Mike Warmels werd de aftrap gemaakt. De burgemeester, de
directeur van het museum, de voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei en nog een aantal anderen, ook
kinderen, nodigden uit tot het maken van een filmpje. Ofjekaaslust modereerde de filmpjes en zette
ze op de Website www.vrijheidnu.nl. Hans van Maanen maakte van de inzendingen een
compilatiefilm. Opus Laurium deelde prijzen uit aan de mooiste inzendingen in twee categorieën, van
basisscholieren en middelbare scholieren en van volwassenen. Op 5 mei kwam de compilatie online
en op RPLFM werden de prijswinnaars bekendgemaakt. Opus Laurium en de Stichting 4 en 5 mei
waren zeer tevreden over de inzendingen en over de meer dan 25.000 mensen die via Facebook,
Twitter, Instagram en de Webside zijn bereikt. 75 jaar Vrijheid leeft in Woerden en omgeving, dat is
uit dit project maar weer gebleken. Zo vierde Woerden toch 5 mei samen.
De voorbereiding voor de film voor Woerden 650 jaar stad leek echter tot stilstand te komen. Er
werd een nieuwe opzet ontwikkeld, samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Niet
langer wordt gewerkt een grote film met Mike Warmels, maar er werd een nieuwe opzet ontwikkeld
met een aantal kleinere filmpjes met stagiaires en jonge alumni. In de tweede helft van 2020 kwam
er echter weinig ontwikkeling, ook omdat de voorbereiding van Woerden 650 jaar stad, weinig
ontwikkeling vertoonde en onduidelijk was of er budget beschikbaar zou komen. Pas begin 2021 zou
de draad weer echt opgepakt worden.

Epiloog
Begin 2021 werd pas weer duidelijk wat er in het kader van Woerden 650 jaar stad wel en niet zou
kunnen. Het betekende een beperkt budget. Een nieuw projectplan met een nieuwe begroting moest
worden ontwikkeld.
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