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2002

Friesland Vaart, totale culturele concept en productie

2004

Slachtemarathon, invulling culturele rode draad
Rozen en rottigheid, cabaretvoorstelling over het jonge ouderschap
De Blauwe Diamant, oplevering Potmarge
De Bezemboom, verkiezing schoonste gemeente Dantumadeel

2005

Het Ruige Paradijs, communityvoorstelling in het Westerkwartier
Opening museumhaven, met dansende bootjes in telescoopkranen
Leeuwarden aan Zee, drieluikvoorstelling rondom de Oldehove
In Stoarm, locatievoorstelling in Heeg
Nijkommers yn Fryslân, concept en inrichting expositie TRESOAR

2006

Wintermearke teatergroep SULT, regie, licht en vormgeving
SWET 1 requiem voor gebouwen, regie, vormgeving en concept
Openingsvoorstelling Grijpskerk
Leeuwarden Retour, drieluik in en rondom treinen en treinstations

2007

R-Varium, event voor politie-, brandweer- en ambulancepersoneel
Blikkenboom, aankomsthandeling op het 2015 festival
24u cultuur, 24 uur durend festival in Sneek i.s.m. plaatselijke Rotary
Benkskesroute Theaterwerk.nl, stadstheaterroute in Tilburg
Nautische Thuiszorg ZWF, concept en uitvoering jaarfeest thuiszorgmedewerkers
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2014 De W.A. Scholten, de verbeelding van het leven van de beroemdste
Groninger in een fabriek in Hoogezand.
De Held en syn Sokken, regie en vorm voor de SULT familievoorstelling
over Tom Saywer.
Operatie Grensland, theatrale knokpartij en verzoening tussen Friezen
en Groningers rond de grenspaal.

2015 Oorsprong, Het ontstaan van het leven in het slik van het wad.
Met dans en dorpsparticipatie.
Krang, coaching en vorm van de SULT voorstelling naar Ivanov van
Tsjechov (en de invasie van de windmolens)
Jopie, leven en dilemma’s van Frieslands mythe en schilder in een
onemanshow in het Jopie Huisman Museum.

2016 In de naam van de vader, 15 jaar na het overlijden van vader
Ritsko, maakt Ritsko Jr. de rekening op. Goocheltheatervoorstelling.
Het verhaal aan Jopie, theater, museum en workshop schilderen “zoals
Jopie Huisman” in 25 woonzorghuizen.
Wie wind zaait, muziektheater met de laarzen aan ter herinnering aan
de Waterlandse overstroming van 1916.
De Dwerskop, muziektheater onder water: theatrale opening van het
nieuwe aquaduct bij Burgum.
Fjoer, midwinterpicknick met koor, orkest, dans tijdens een maaltijd rond
het kerstvuur in de smederij.

2017 Boer Zegt, het echte verhaal van de hedendaagse boer: route langs de
keukentafels van 3 Groninger boeren en theaterintermezzo’s op het
land en in de stal.
Berend Botje retour: We brengen de ziel van Berend Botje, opgegraven
in Tallinn, per zeilschip terug naar Zuidlaren om het daar, na een
processie, ritueel te begraven tijdens een Berend Botje Festival.

