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Voor De Reis2018 gaat artistiek leider Daan 

Levy een nieuwe uitdaging aan: hij maakt 

een film met een jong artistiek team waar 

hij nog niet eerder mee gewerkt heeft.  

De film Vrij vertelt het verhaal van 

de straat: van de straatkunstenaars, 

straatsporters, een ouder echtpaar en 

een hond. Een verrassende film met 

een internationaal karakter dat de stad 

Leeuwarden van uit een ander perspectief 

laat zien. 



toekomst. Zo blijft elk project uniek. Sommige dingen zijn ook nieuw voor 
onszelf, maar zo vragen we veel van onszelf en blijven we optimaal preste
ren.” Daan merkt dat participatie een trend is, waardoor Speelkracht het 
laatste jaar erg gegroeid is. 

Nieuwe uitdaging 

Voor De Reis2018 gaat Daan een nieuwe uitdaging aan. Hij maakt een film, 
genaamd “Vrij”. Hiervoor heeft hij nog nooit een film gemaakt. Normaal 
schrijft iemand een script waar acteurs bij worden gezocht. Daan wil dit in 
een totaal andere volgorde doen. Ten eerste bepaalt hij niet zelf de ingre
diënten van de film. Hij wil de stad Leeuwarden vanuit een ander perspectief 
laten zien. Hiervoor kiest hij verschillende doelgroepen die op een hele ande
re manier naar de stad kijken: straatkunstenaars (graffitispuiters), straat
sporters, honden en ouderen. Zelf heeft Daan vroeger ook graffiti gespoten 
en herkent hij de manier waarop deze kunstenaars naar de stad kijken. 

Hij benadert al deze doelgroepen. Zij leveren de ingrediënten voor de 
film. Hiermee wordt een script geschreven. De graffitispuiters blijken heel 
bepalend voor de film. Ze willen graag meedoen, maar op geen enkele 

Daan levy en speelkracht 

Daan Levy is eigenaar van het bedrijf Speelkracht, een creatief bedrijf dat 
meer dan één focus heeft. Daan: “Als je Speelkracht als een schilder zou 
zien, zou het voor de schilder heel vervelend zijn wanneer hij alleen met 
rood en blauw zou kunnen schilderen, want het leukste palet heeft alle 
kleuren, die je ook weer kunt mengen”. Het is een creatief bedrijf dat 360 
graden draait. Mensen komen met verschillende vragen bij Speelkracht. 
Op zoek naar het juiste antwoord, hanteert het bedrijf zijn eigen metho
diek. Speelkracht stelt altijd voor om niet als opdrachtgever en aannemer 
te werken, maar om samen dat traject in te gaan en te werken met iedereen 
die in dat project belangrijk is. Als het gaat om een project in de zorg, zou 
het bedrijf bijvoorbeeld voorstellen om een workshop te geven voor zowel 
de mensen die op een afdeling werken als die daar tijdelijk verblijven. 
Daan: “De mensen zetten we centraal. Zonder mensen geen project. Zonder 
mensen geen fun.” De mensen zijn hoofdleverancier van alle waardevolle 
ingrediënten. Die ingrediënten vertaalt Speelkracht naar een concept, wat 
door het bedrijf uitgevoerd wordt. Daan: “Op deze manier zijn we constant 
bezig met innovatie en in contact met de gebruiker voor wie wij werken. 
Zo komen we ook steeds meer op eigen ideeën om te ontwikkelen voor de 

Daan: “Als je oprecht aandacht besteedt aan 
participatie, aan de mensen, ontstaat er veel 

energie. In mijn ogen gebeurt dat niet altijd even 
eerlijk. Vaak is participatie een formaliteit in 

plannen. Als je heel lang niet zichtbaar bent voor 
de deelnemers, dan ebt de energie weg. Dan raak je 
hun vertrouwen kwijt, omdat je niet waarmaakt 

wat je gezegd hebt. Dat doen wij dus niet. Wij 
steken heel veel tijd en energie in die aandacht. 

Daardoor halen we meer uit de mensen, soms ook 
in een kortere tijd.”

 



de film qua beeld interessanter wordt. Het verhaal blijft hetzelfde, alleen de 
beelden worden in een andere volgorde gezet. Daan: “Al het beeldmateriaal 
is in Leeuwarden opgenomen, terwijl je dat soms helemaal niet verwacht. 
Het is bijzonder dat je zo’n stad op een hele andere manier kunt weerge
ven.” Er zit ook oud filmmateriaal tussen, uit hun eigen archief. Een ding is 
qua tijd niet meer gelukt, maar had Daan nog heel graag gefilmd. Qua ver
rassing of als interessant artistiek beeld had hij opa graag in een spierwitte 
kamer gezet, in zijn onderbroek, en dat hij dan in een timelapse de hele 
kamer onder de kleuren had geschilderd. Dat had hem fantastisch geleken 
als droombeeld. 

Door de grote inbreng van de deelnemers en de volgorde van werken, moet 
Daan in het proces heel flexibel zijn en wordt hij beperkt in zijn eigen in
breng. Uit de gegeven ingrediënten probeert Daan een zo creatief mogelijk 
proces te halen. Voor Daan is dit een gebruikelijke manier van werken. 
Hij is daar in getraind en vindt het leuk om steeds verrast te worden. Voor 
andere mensen in het team is het soms lastiger. Die zijn nog niet vertrouwd 
met deze methode en moeten er soms op gewezen worden wat de werk
wijze is. 

manier zelf voorkomen in de film, omdat ze werken vanuit de anonimiteit. 
Ze willen ook graag dat de videotheek, waar ze hun spuitbussen kopen, 
erin voortkomt. Ze willen ook wel een graffiti maken, maar niet zelf in de 
film vertellen hoe zij de wereld zien. Het moet geniepig zijn, vanuit het 
stiekeme, want zo zijn zij ooit begonnen. Het communiceren met de hond 
is het lastigste. Maar het lukt om de hond een aandeel te geven in de film. 
Hij huurt als enige klant een film in de videotheek. Dit is mogelijk doordat 
een hondentrainer met zijn hond mee wil doen aan de film. De trainer leert 
thuis de hond nieuwe dingen aan. Daan: “Het is jammer dat de hond er 
maar voor zo’n klein stukje in zit, want het is zo’n magnifiek beest!” Maar 
alleen met dat kleine stukje is de film crew al een halve dag bezig. Het kost 
echt heel veel tijd. 

Daan wil graag klassieke muziek gebruiken en kiest ervoor om eerst alle 
muziek te laten maken in plaats van een film te maken waar de muziek 
onder wordt gezet. De muziek heeft daardoor invloed op hoe de film er uit 
moet komen te zien qua beeld. Hiervoor vraagt hij componist Arjan Kiel. 
Nadat de film op basis van het script gefilmd en gemonteerd is, beginnen 
de makers opnieuw. Ze gooien het script weg en monteren opnieuw, zodat 

Daan: “Ik kijk zelf ook op een hele andere 
manier naar een stad of een omgeving. Ook 

omdat het nu voor een groot gedeelte mijn werk is 
en een omgeving je heel veel vertelt. Veel mensen 

kijken niet en missen een hoop. Daar wilde ik 
iets mee doen”.
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bijna alles in een keer goed. Die is goed getraind. De oude mensen moeten 
soms dingen overnieuw doen omdat ze per ongeluk in de camera kijken of 
toch met elkaar gaan praten. Daan: “Het is natuurlijk heel gek dat wanneer 
je zo met elkaar vergroeid bent als ouder echtpaar, je opeens niet meer met 
elkaar spreekt.” Als opa uit bed komt, ligt oma te slapen voor de televisie. 
Daan spreekt met opa af dat hij dan een dekentje over oma heen legt voor 
hij weggaat. Maar opa legt niet alleen een dekentje over haar heen, maar 
stopt ook haar voeten in, legt het dekentje nog even recht en geeft haar dan 
een zoen. Dat heeft Daan niet tegen hem gezegd. Daan: “Daarin kun je echt 
zien dat zij onvoorwaardelijk aan elkaar verbonden zijn. Zij houden echt 
zielsveel van elkaar. Dat is echt bijzonder. ” 

Het oudere echtpaar zijn de opa en oma van Patrick van der Wal. Patrick 
weet dat zijn grootouders het heel tof zouden vinden om aan het project 
mee te doen. Daan vindt het eerst lastig om hen te vragen, omdat hij het 
idee heeft dat hij dan vals speelt. Voor zijn gevoel kiest hij dan voor de mak
kelijkste weg. Aan de andere kant zou de film dan voor één familie in de 
stad een enorm waardevol document zijn en dat vindt hij dan weer een erg 
mooie gedachte. De organisatie van De Reis2018 ziet er geen probleem in. 

verrassende hoofdrol 

De verrassing van de film is dat een ouder echtpaar de hoofdrol krijgt. 
Daan: “Los van het feit of je als kijker wel of niet een andere kijk op de stad 
krijgt door de film, ben je wel constant bij zo’n ouder echtpaar aan het 
gluren. Het is bijzonder dat je een kijkje krijgt in de keuken bij een inwoner 
uit deze stad.” Veel beelden van de oude mensen thuis zetten de makers 
in grove lijn uit. De handelingen zijn van henzelf. Als zij tegenover elkaar 
zitten aan tafel en klaar zijn met eten, staat er een dienblad waar oma haar 
kopje op zet en opa zijn kopje weer op zet. Een beetje zoals ‘deze vuist op 
deze vuist’. Daan: “Dat hebben wij niet bedacht, dat gaat vanzelf. Je ziet dat 
dit heel automatisch gaat. Dat is iets wij zij elke dag op deze manier herha
len. Dat vind ik al weer een verhaal op zichzelf. Dat merk je ook weer terug 
in de slaapkamer: de manier waarop zij op bed gaan. Oma wacht op de rand. 
Dan ligt oma iets eerder dan opa, maar dan komen ze allebei omhoog en 
pakken ze allebei met één hand het dekbed om dat over zich heen te doen. 
Dat doen ze waarschijnlijk altijd zo, al veertig jaar lang. Dat vind ik wel echt 
te gek!” Eigenlijk hoeft Daan de opa niet te regisseren, want opa voelt zich 
een acteur. Daan vindt het jammer dat opa nooit ontdekt is als acteur. De 
straatsporter moet hij veel vaker iets overnieuw laten doen. De hond doet 

Daan: “Sommige dingen waren echt hilarisch. 
Dan waren we opa aan het filmen in bed en 

zeiden we tegen hem dat hij maar net moest doen 
alsof hij ging slapen, maar dan viel opa dus echt 
in slaap. Dan hoorden we opa snurken en zaten 
we drie kwartier te wachten in de kamer tot opa 

wakker werd.”



Patrick heeft tegen zijn opa en oma gezegd dat ze twee dagen gaan filmen, 
in plaats van de twee weken die het gaat duren. Zijn grootouders staan op 
een camping en komen iedere dag terug. 

Daan vindt het bijzonder dat Patrick zo’n band met zijn opa en oma heeft. 
Zelf heeft hij geen grootouders meer. Wanneer Daan dit aan Patrick vertelt, 
krijgt hij een sms terug: Mijn opa en oma willen ook graag jou opa en oma zijn. 
Daan: “Dat is echt te gek natuurlijk. Als je er zo op terugkijkt, was het ook 
wel een hele bijzondere reis.” 

Het verhaal 

Daan heeft zelf geen verhaal dat hij wil vertellen met de film. Dan had 
hij het anders aan moeten pakken. Dan had hij het vanuit zijn eigen idee 
moeten gaan regisseren. Hij heeft nu een film gemaakt die zo is geworden 
doordat iedereen mee heeft gedaan. Het is geworden wat Daan zelf wilde 
maken met de middelen die hij had. 

Volgens de meeste kijkers vertelt de film het verhaal dat hoe oud je ook bent, 
dat is eigenlijk alleen maar iets dat jou buitenkant communiceert naar de 

wereld. Als je goed kijkt zie je dat de hoofdrolspeler, de oude man, eigenlijk 
helemaal niet ouder is geworden. Hij is niet ouder dan de atletische straat
sporter. Hij is geestelijk gezien net zo oud. Daan: “Dat is ook echt zo. Ik gaf 
hem altijd keurig een hand, maar op een gegeven moment zij hij tegen mij: 
Jij geeft mij altijd een hand, maar ik geef mensen altijd een five of een box. Zo gaf hij 
zijn kleinzoon altijd een hand.” 

De grootste verrassing van dit project is dat de film een internationaal 
karakter heeft gekregen doordat het een stille film is. Dit hadden de makers 
van te voren niet bedacht. Daan: “Het is fantastisch dat dit zo goed gelukt 
is en dat deze film een manier is om als Culturele Hoofdstad een verbin
ding te leggen naar de rest van Europa. De film kan gaan reizen.” De film 
is al bekeken door verschillende buitenlandse mensen en die snapten heel 
goed waar het over ging en vonden het net zo leuk als Nederlandse mensen. 
Daan: “Iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. Je kunt er zoveel dingen 
van jezelf invullen terwijl je naar de beelden kijkt.” 

jong talent

Een andere uitdaging in dit project is dat Daan werkt met mensen die hij 

De grootste verrassing van 

dit project is, dat de film 

een internationaal karakter 

heeft gekregen, doordat het 

een stille film is.



De première 

‘Tijdens de UITmarkt op zondag 1 september, om 20.18 uur, gaat de film 
‘Vrij’ in première op de theaterboot De Bald’r aan de Noorder Stadsgracht in 
de Prinsentuin. Er is veel belangstelling waardoor een aantal mensen op 
de tweede ronde moeten wachten, omdat de theaterzaal echt vol zit. Daan 
spreekt de mensen nog even kort toe, waaruit blijkt hoe trots hij op het pro
ject is. “Participatie is tof. Samen maak je de leukste dingen!” Het publiek is 
enthousiast en de makers krijgen een staande ovatie. 

Iedereen was volgens Daan heel zenuwachtig, want je gaat toch een beetje 
met je billen bloot. Er is veel tijd, energie en moeite in het project gaan 
zitten. Daan: “Dan komen er opeens mensen die er kritiek op kunnen heb
ben. Dat is altijd het lastige wanneer je kunst maakt. Dan krijg je te maken 
met mensen die er een waardeoordeel over hebben, maar dat is prima. Ik 
had de film natuurlijk al heel vaak gezien, maar toen ik hem zag op dat 
grote scherm en de muziek erbij hoorde, merkte ik dat de film mij ook echt 
raakte. ” 

niet kent en die elkaar ook niet kennen. Of mensen die hij wel kent, maar 
waar hij nog nooit mee samen heeft gewerkt. Hierdoor weet het team nog 
niet wat ze aan elkaar hebben. Hij wil graag nieuwe mensen een kans geven 
en investeren in jong talent. Zodat mensen sneller meters kunnen maken 
dan normaal. Daan: “Het zijn kansen die je krijgt, waarmee je zo veel snel
ler beter wordt in je eigen vakgebied. Wanneer maak je nu een film? Het is 
heel bijzonder dat we dit project mogen maken.” Audio engineer Walter 
van der Vegt kon bijvoorbeeld twee weken lang met twee microfoons stereo 
gaan opnemen op alle verschillende locaties. Hij benadert allerlei mensen, 
jongens van begin twintig, waarvan het hem leuk lijkt om mee samen te 
werken. Daan kent bijvoorbeeld wat foto’s van Patrick van der Wal en vindt 
dat hij een hele bijzondere kijk heeft als het gaat om ‘het kijken door een 
kader ’. De jonge makers vormen samen met Daan het artistieke team. 

De investering in jong talent heeft gewerkt. Iedereen heeft een nieuw net
werk gekregen. De cameraman Patrick heeft veel geleerd over hoe je tech
nisch een film maakt en heeft nu goed contact met Arjan Kiel die de muziek 
gemaakt heeft. Daan heeft al een ander project met Koos de Vries die veel 
productiewerk heeft gedaan en een goede lichtontwerper is. 

Het zijn kansen die je krijgt, 

waarmee je zo veel sneller 

beter wordt in je eigen 

vakgebied.



De makers zijn erg enthousiast over het resultaat. Daan vond het echt heel 
leuk, supertof, om de film te maken. De spelers zijn super trots. Opa is zo 
blij dat hij hier aan meegedaan heeft: “Dit maak ik in mijn hele leven nooit 
meer mee.” De graffitispuiters zijn heel verrast hoe mooi hun ideeën zijn 
vormgegeven. Voor de buschauffeur van de bus van de KH2018 is het ook 
een leuk project. Hij mag als acteur meedoen aan de film en kijkt deze keer 
niet alleen vanaf de zijlijn toe. 

Daan vindt het bijzonder dat hij de kans en het vertrouwen heeft gekregen 
om dit te maken. De ontwikkeling van ieders individu en de investering in 
talentontwikkeling vindt Daan heel bijzonder aan deze Reis.
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De Reis werkt samen met Keunstwurk, Doarpswurk  
en Tresoar

De Reis2018 is een community art project van Lwd2018.  
In 2011 is De Reis begonnen in een aantal dorpen in Fryslân.  

De Reis is een zoektocht door Fryslân om de culturele kracht van 
onze provincie zichtbaar te maken. Samen met de bewoners kijken 
we naar maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. 

Het doel is het versterken van de gemeenschapszin.  
Wat leeft er? Hoe zien de inwoners hun toekomst? Met cultuur helpt 

De Reis de toekomst te verbeelden. Eerdere Reisprojecten werden 
uitgevoerd in Het Bildt, Jistrum, Ritsumasyl, Noordwolde, Smalle 
Ee,  Haskerdiken, op de Slachtedyk, in Nijlân, met voetbalclubs in 

Leeuwarden, met grafisch ontwerpers en bewoners van Leeuwarden 
(Subjectieve kaart van Leeuwarden) en een aantal basisscholen in 

Leeuwarden en omliggende dorpen i.s.m Kunstkade. 




