Afgelopen zomer beleefde Friesland de kunstmanifestatie

Het Vredellian
de Vrieshuis, 2000.

"leeuwarden in Perspectief". Spraakmakend was de

240x420x520 cm,

deelname van de 'Franse Fries' Tjeerd Alkema aan een
expositie in de hoofdstedelijke Prinsentuin, het sfeervolle
park aan de singelgracht die een deel van de binnenstad
omarmt. Het Bouwfonds Cultuurfonds was een van de
sponsors die de kunstmanifestatie mogelijk maakten.
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