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Synopsis 
De komst van elf fonteinen, gemaakt door elf internationale topkunstenaars, in elf 
Friese steden zorgt voor humoristische en confronterende situaties tussen een bevlogen 
kunstcurator en de nuchtere Friese bewoners. 
 
Regisseur Roel van Dalen (Ajax – Daar hoorden zij engelen zingen, De Kinderen van de 
Hondsberg) volgde voor de film11 Friese Fonteinen gedurende twee jaar het kunstproject 
’11fountains’, in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018, Culturele Hoofdstad van 
Europa. Hij laat zien hoe curator Anna Tilroe de nauw betrokken Friese bevolking 
enthousiast probeert te maken voor de nieuwe en spraakmakende waterkunstwerken. 
Cabaretier Jan Jaap van der Wal overziet alles en geeft op een geheel eigen wijze 
commentaar in een snedige conference. 



Biografie Roel van Dalen (1959)

Roel van Dalen (16-09-1959) is een Nederlandse 
documentaireregisseur en scriptschrijver.

Roel is vooral bekend van de documentaireseries 
Een Koninklijk Gezelschap over het Koninklijk 
Concertgebouworkest, De Kinderen van de Hondsberg over 
verstandelijk beperkte kinderen en de documentaires Ajax – 
Daar Hoorden Zij Engelen Zingen, Discovering Sound over 
de Portugese pianiste Maria Joao Pires en De Wereld Beweegt 
over zangeres Wende Snijders.

In 2009 regisseerde hij The New York Connection, een serie 
over het 400-jarig bestaan van New York en in 2010 een 
literaire documentaireserie met schrijver Abdelkader Benali.

In september 2011 ging op het Nederlands Film Festival 
(NFF) van zijn hand het tweedelige vervolg van De 
Kinderen van de Hondsberg in première: De Kinderen van 
De Hondsberg in 2011. Dit tweeluik won op het NFF de 
Documentaire Publieksprijs 2011.

In 2012 regisseerde Roel van Dalen een grote 
documentairefilm over het Amsterdamse Stedelijk Museum 
ter gelegenheid van de hernieuwde opening van het museum. 
Deze film werd door de NTR-televisie uitgezonden met als 
titel: De Hartslag van het Stedelijk.

Verder werkte hij als regisseur mee aan de NTR-
documentaireserie De Gouden Eeuw uitgezonden tussen 
december 2012 en maart 2013.

In 2014 en 2015 regisseerde Roel drie afleveringen van de 
NTR-geschiedenisserie De IJzeren Eeuw. In 2015 werd zijn 
documentaire film Schaken met de dood over het innovatieve 
kankeronderzoek in het Amsterdamse Antonie van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis bij de NTR-televisie uitgezonden.

Op 11 september 2016, precies 15 jaar na 9/11, is de 
documentairefilm De Schaduw van de Ramp uitgezonden. In 
deze film blikken enkele Nederlandse New Yorkers terug op 
deze fatale dag en de jaren daarna.

In 2016 en 2017 werkt Roel aan de 3-delige 
documentaireserie De Fonteinen evenals de lange 
documentairefilm 11 Friese Fonteinen over de plaatsing 
van fonteinen, gemaakt door internationaal vermaarde 
kunstenaars, in de elf Friese steden van de Elfstedentocht. De 
serie wordt uitgezonden bij de NTR op 20, 27 mei en 3 juni. 
De film zal vanaf 24 mei te zien zijn in de bioscoop en on 
demand op Picl.



Over 11fountains 
Zoals vroeger de oude lindeboom in het dorp, zo vormen de 11 fonteinen ieder in ‘hun’ 
stad een centrale plek van samenkomst. Ze symboliseren het in Friesland zo sterke gevoel 
van gemeenschap, van mienskip zoals de Friezen zelf zeggen. De fonteinen zouden er 
nooit gekomen zijn zonder de enthousiaste steun en betrokkenheid van deze mienskip, 
in iedere stad gerepresenteerd door een zogeheten Fonteincommissie. Deze commissies 
hebben mogelijke locaties aangedragen, de voor hun stad gekozen kunstenaar ontmoet en 
hem of haar over de lokale historie geïnformeerd, openbare presentaties verzorgd en het 
ontwerp mede beoordeeld.

11 fonteinen — 11 kunstenaars  
Alle deelnemende kunstenaars behoren tot het topsegment van de internationale 
kunstwereld. Zij komen uit 11 verschillende landen en zijn op basis van hun werk 
zorgvuldig gekozen als ‘passend’ bij het karakter van een stad. Hen is gevraagd zich te 
verdiepen in de geschiedenis van de stad, rekening te houden met de beoogde locatie en 
kennis te maken met de plaatselijke bevolking. Daaruit zijn, naast warme contacten, zeer 
bijzondere ontwerpen ontstaan die met elkaar een niet te missen bestemming vormen voor 
internationaal cultuurtoerisme. 

De Opening van de 11fountains (Kletterdei) vindt plaats op 18 mei in alle 11 Friese steden. 
www.11fountains.nl


