
pizze simmer trije iepenlof tspullen 

BURGÜM IT GOUDENE ULEBOERD 

It winterhealjier is foar it amateurtoaniel amper oan ’e 

dene Uleboerd opfierd wurdt de toanielbewurking fan de 

roman mei dy namme dy’t frou Gryt Spaanderman-wielenga 

ga skreaun hat It is it 25ste iepenloftspul op dit plak 
’ 

De kar is op It Goudene Uleboerd fallen om’t it dekor 
dŒr’t alles him tsjin ófspilet de Burgumers tige hiem is Sumarreheide 

marreheide De ïepenloftspulkommisje wol as it heal kin 

graach stikken ha dy’t yn it fertroude fermidden spylje fan 

de Walden en dan leafst it iene jier in histoarysk drama en 

it oare jier in blijspul 

Fansels binne der soms omstannichheden 

nichheden dy’t meitsje dat it oars 
ütpakt nei Fokke Hoara Douwe 
Kal ma’s toanielbewurking fan de 
histoaryske roman De Hoara’s fan 
Hastings fan Simke Kloosterman 
dy’t yn 1981 oer de fuotljochten 
brocht waard wie De Ruskepóle 
BV fan Rink van der Velde yn 
1982 in moai eigentiids koartswilich 

lich tsjinwicht mar doe’t it ferline 
jier wer oan wat histoarysks ta 

wie waard dat noch net ryp foar 
ütfiering achte 

As needoplossing ha de Burgumers 

mers doe Durk Snood fan Rink 
van der Velde by de Grousters ut 
’e kast helle djrt dat yn 1975 as 

iubileumstik al bütendoar spile 

’e kast helle djrt dat yn 1975 as 

jubileumstik al bütendoar spile 
liene En lit dy needoplossing in 

:ip 
fan de lezers fan Van 

ler Velde s suksesboek Feroaring 
fan Lucht dy’t de singeliere Durk 
Snoad en syn hüshalding noch 
wolris fan tichtby sjen woene It 

gefolch wie seis iunen in grötfol 
theater Op it alderlŒste stuit hie 

de kommisje dy’t al f iif jünen oandoarst 

doarst hie der in ekstra jün oan 
fŒstplakt om’t se op de fiifde jün 
fjouwerhündert minsken wer nei 

hus stjoere moast foar harren wie 
gjin plak mear Alles meiïnoar 
setten 6000 beteljende besikers op 
Burgum ta goed foar in netto resultaat 

sultaat fan � 25 

Theater f ernijd 

Fraach oan Jan Jongsma lid 

fan ’e iepenlof tspulkommisje wat 
hawioe jimme mei dy winst dien 
Jongsma Dy woene wy sa goed 
mooglik besteegje Wy hawwe de 
�10 subsydzje dyt wy altyd 
fan de gemeente Tytsjerksteradiel 
krije weromjün en foarsteld wy 
jouwe jim nochris � 10 as jim 
Üs theater opknappe litte Dat wie 
fuortdaliks akkoart Se ha de wwloech 

loech der yn set en dy is no fierinne 

inne klear 

Sa sille de minsken yn Burgum 
no in yn mear as ien opsicht ferbettere 

bettere iepenlofttheater oantref fe 
its 
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pe der is in nij hok f oar de ljochten 

en lüdynstallaasie delset en it 

theater is foar ynialiden better tagonklik 

gonklik wurden �As wy dit jier 

wer winst meitsje soene litte wy 
takom jier de banken fernije seit 

Jan Jongsma 

En dan hat de kommisje fan de 
winst ek noch in potsie fan � 5000 
oer Jongsma �Dat jild is foar de 
skriuwer dy’t üs oan in oarspronklik 

klik Frysk stik helpt leafst in 

blijspul .  As dat stik de kommisje 
en regisseur Romke de Leeuw - 

sünt 1979 Burgums fŒste man - nei 

’t sin is kin dat takom simmer al 

spile wurde Bertus Klazinga dy’t 
krekt oer de gemeentegrins yn 
Feanwalden wennet mar as lid 

fan de kommisje faak yn en om 
De Pleats te finen is hat yntusken 
al wer in nije 

’klassiker’ 
under 

hannen dy’t in pear jier lyn al op 
it winskelistke fan de Burgumers 
stie It JvJbeljier fan Simke Kloosterman 

terman Klazinga wol besykje de 

besteande mar ünmooglike toanielbewurking 

nielbewurking fan J P Wiersma 
Skaad en Ljocht yn in hansume 
foarm te jitten 

Mar safier is it noch lang net 

Foarlopich binne de tritich amateurspilers 

teurspilers en spylsters fan Tytsjerksteradiel 

tsjerksteradiel twa kear yn ’e wike 

ke hurd oan it repetearjen om 
Klazinga’s debut It Goudene Uleboerd 

boerd ta in sukses te meitsjen In 

part fan harren docht foar de earste 

ste kear mei �Sa’n fjirtich persint 
is nij seit Jan Jongsma sels ien 

fan de spilers Der sit ek muzyk 
yn twa folkmuzikanten (Gjalt 
Bosma en Roland Bouma hawwe 
der in aktyf oanpart yn en fierder 
hat Jaap Meems foar achtergrünmuzyk 

muzyk soarge De titfieringen - yn 
in dekor fan üntwerper Gert-Jan 
van Kamp - binne op 15 16 20 22 

en 23 juny se begjinne hieltyd om 
20 oere As der likefolle flecht 

op is as op Durk Snoad komt der 
noch in ekstra ütfiering 

Jarrum 

De twa leste dagen krig 
Burgum �konkurrinsje fan 
Menameradiel DŒr wurdt 
foar de f jirde kear - en foar 

de tredde kear yn de Wemetün 

tün te Menaam - in iepenlof tspul 

spul opfierd Ek hjir hat de 

kommisje fiif jünen fŒstlein 
22 23 27 29 en 30 juni dus 
lykas yn Burgum twa freeden 

en sneontejünen en in 

woansdeitejün dertuskenyn 
De Menameradielsters sette 

in kertier earder ütein om 
heal wei njoggenen 

Pyt van der Zee dy’t de earste 
trije iepenloftspullen - In wyt 
boesgroen fan Lauro Olmo (spile 

op it Popta Slot yn Marsum 
Sjoen fan in distansje fan Arthur 
Miller en Kristus wurdt iitris krusige 

sige fan Nikos Kazan tzakis - regissearre 

searre hat hat net foar in f jirde 
kear tekene Hy hie de kommisje 
te witten dien dat er wat tuiketuike 

tuike oan dwaan wol Yn syn plak 
hat de kommisje Tsjitske de Boer 
en Bouke Oldenhof reef ün om fan 
dit fjirde iepenloftspul Op ten betingst 

tingst (Der Besuch der alten Dame 

me 
’ 

fan de Switserske skriuwer 
Friedrich Dürrenmatt in ütfiering 
te meitsjen dy’t it publyk fan 
hjoed wat te sizzen ha sil 

Ien ding is wis dy wurdt gans 
oars i 

ferneamde iepenlofttheater f 
De Sweach Bouke Oldenhof hat 

de oersetting fan Freark Dam fergelike 

gelike mei de nijste ferzy fan Dürrenmatt 

renmatt dy’t yn 1980 yn dy syn 
�Werkausgabe 

’ 

ferskynd is en 

dŒrneffens bewurke Ien fan de 

opfallende ferskillen de Switserske 

serske eleminten binne weilitten 

op it ynstitüt fan de folksriochtspraak 

spraak nei dat wy yn Nederlan 
net kenne mar dŒr’t it min sünder 
kin wol de kearn net oantaast 
wurde 

Mar f ierders is alles sa Frysk as 

it mar in bytsje kin It Switserkse 
doarpke Gullen hjit fan Jarrum 
in middelgrut plak yn Fryslan 
dat leit oan de spoarline fan Healwizum 

wizum nei Litbuorren It is foargoed 

goed nacht yn ’e nane dŒre yn 
Jarrum de fabriken (Halbema 
Sonsma lizze al jierren stil de 

Jarrumers binne sa earm as in lus 

en sitte mar wat op in bankje nei 
de treinen te sjen 

Heinsmaransa 

En dan bart yn dat nearzige Jarrum 

rum in wünder Der wurdt in besyk 

syk oankundige fan ien fan de 

rykste froulju fan ’e wrald mefrou 

frou Klaske Heinsmaransa (by 
Dürrenmatt Clara Zachanassian 
Hja komt fan aids ut Jarrum en is 

der as jongf aam mei skea en skande 

de weirekke Har feint hat har sit- 

sitte 

te litten doe’t hja in bern ferwach- 

ferwachte te en boppedat soe de jonge gleone 

ne Klaske mei gans oaren omslein 
hawwe as men de ferhalen leauwe 

we mei . .  It measte witte de Jarrumers 

rumers der ek net mear fan Wichtiger 

tiger is dat dy ferhunde Klaske 
letter as mefrou Heinsmaransa 
smoarryk wurden is - hoe dan ek 
- en dat hja sa hjir en dŒr ek wol 
ris fiks wat öfskoot Dat sadwaande 

de Jarrum ferwachtet hiel wat 
fan dizze besite - 

op syn minst in 

miljoen 

It sil bliken dwaan dat dy 
ferwachting 

wachting mar op ien betingst ütkomme 

komme kin en it is de f raach oft de 

Jarrumers dat betingst oannimme 
wolle It antwurd op dy fraach is 

lykwols net it belangrykste Belangriker 

langriker is hoe’t de Jarrumers ta 

har beslüt komme it giet nammers 

mers net allinne om wat se dogge 
mar folie mear om hóØ’t se dat 

kinne of wolle 

Der dogge yn de Menamer ferzy 
23 minsken mei ynstee fan de 37 

dy’t op ’e Sweach in rol hiene De 

yngreep is alhiel neffens Dürrenmatts 

matts nijste oanwizings It slotkoar 

koar dat op ’e Sweach der utlitten 
wie sit der yn ’e Weme-tün wer 
yn- 

�Op ien betingst is in tragikommeedzje 

kommeedzje mei de klam op 
kommeedzje seit Bertus Monsma 
fan Ingelum de foarsitter fan de 

stichting Iepenloftspul 
Menameradiel 

radiel �der wurdt in mearke-eftige 

ge sfear oproppen Dat bart yn in 

dekor fan Beb Mulder dat yn neat 

liket op dat fan De Sweach Wie 
destiids it doarpke sa rØalistysk 

mooglik neiboud vn Menaam is it 

abstrakt de plakken dŒr’t alles 

him öfspilet wurde allinne suggerearre 

rearre want it ferhaal en de achtergrünen 

tergrünen dŒrfan dŒr giet it by 
einsluten om Oan ’e ein is it dekor 
�toiler as yn it begun geandewei 
de foarstelling wurdt alles en eltsenien 

enien �oankiaaid sa makket 
Monsma syn publyk waarm . 

De gemeente Menamerdiel hat 
ferline jier foar de leste kear 

boarchstien diskear ha se in subsydzje 

sydzje jün fan � 2000 güne en de 

iepenloftspulkommisje de rie jün 
in stifting te wurden De akte is 

vntusken yn twa talen passeard 

)e begrutting fan de nije stifting 
is basearre op it besikerstal fan 
ferline jier doe’ttler 1250 minsken 
in besite brocht ha oande Wemetün 

tün Jeften binne der fierder fan 
de provinsje (dy’t alle iepenloftspullen 

spullen stipet mei in fŒst bedrach 
fan � 1000 de stifting Je 

Maintiendrai 

tiendrai en it Anjerfüns wylst der 
seit Monsma oan nijsgürrige �nevenaktiviteiten 

venaktiviteiten wurke wurdt 
dy’t op f ynynleine sponsoring lykje 

je mar tige goed yn it stik passØ 

sØ ...  En it publyk - der is plak 
foar 700 minsken - wurdt der yn 
behelle 

Don Quichot 

It Iepenloftspul fan Jorwert 

wert komt op 24 25 29 31 

augustus en 1 septimber mei 
fiif utfieringen fan Don Quichot 

chot yn Fryslan sa’t it grut 

op ’e struibiljetten en boerden 

den oankundige wurde sil It 

bestjoer mient dat dy titel it 

better docht as De wrald op ’e 

kop de namme dy’t Tabe 
Beintema oan syn bewur- 

bewurking 

king fan Jan Naay 
kens’ 

Don 
Quichot in Brabant jün hat 
Mar dat tun fan notaris 
Bouke van der Hem op ’e 

kop komt te stean hoecht 
nimmen oer yn te sitten Bestjoerslid 

stjoerslid Jan Zantema fan 
Boazum ferklapt alfŒst dat 

dy tün omtsjoend wurdt yn 
in ruïne fan in kathedraal 
dŒr’t de tribunes de sydbeuken 

ken fan utmeitsje It publyk 

yn it iepenloftspul opnommen 

men Runom rinne fuotpaden 

den �Wy hawwe foar 
dy 

ruï- 

ne in soad pun nedich seit 

Zantema 
�Don Quichot troch Beintema 

alhiel nei dizze provinsje fergryslik 

gryslik satirysk en it is wer echt 
roomsk Der wurde dingen yn 
sein dŒr’t de minsken yn Fryslan 
fan mei de earen klepperje sille 

Jo hawwe de remonstranten en de 

kontra-remonstranten Seit de iene 

ne yn namme fan Jezus Kristus 
ferkundigje wy it iene wiere geloof 

loof en de oare yn namme fan deselde 

selde Jezus Kristus ferkundigje 
wy it oare wiere geloof Mar us 

tivearjen 

Dy regisseur is lykas alle jierren 
Romke Toering en de man dy’t 

luider en kleanuntwerpster 
Liedwien van der Veer foarmje se 
de hoekstiennen fan it Jorwerter 
iepenloftspul Don Quichot dy’t 

yn de oarspronklike opfiering yn 
Braban (in jiermannicn ferlyn op 
in hynder sit komt yn Jorwert op 
’e fyts It stik hat tolve spilersrollen 

len en f rijwat figuraasje en fierder 
sil der ien fŒste sjonger yn sitte In 

grut tal spilers is nij Tafallich seine 

ne der in stik of wat fan de aide 
ploech lit my dit jier marris oerslaan 

slaan dat sadwaande ljochte 
Zantema dy fernijing ta 

De stifting Iepenloftspul Jorwert 
wert organisearret op woansdei 29 
augustus foar de twadde kear ek 
in bernemiddei Spileferline jier 

oar 
fan Jorwert rio komt de 

skoalgroep fan Tryater 

Oare plakken 

Yn dit ferhaal üntbrekke de iepenloftspullen 

penloftspullen fan De Jouwer en 

Appelskea De Jouwer slacht in 

jier oer boppedat is by de weryndieling 

dieling de Kulturele Rie Haskerlan 
lan üntbün De nije gemeente 
Skarsterlan hat yn in advertinsje 
gadingmakkers oproppen foar in 

nije rie en dy sille sa gau mooglik 
gear oer in ïepenloftspul foar takom 

kom jier neffens wurdfierder 
Durk Brouwer 

Yn Appelskea leit it iepenloftspul 

spul op syn gat It enthousiasme 
fan Co Rietman en konsorten dy’t 

vn ’e mande mei de pleatslike 

ders set hiene under it iepenloftspul 

spul is ferline simmer in domper 

op set trochdat der heibel üntstie 
tusken spilers en regisseur As der 

yn it grutte Bosberg-theater ea 
wer in iepenloftspul komme sil 

dan moatte oaren de foarstap mar 
nimme sizze Rietman-en-dy Fan 




