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KIMSWERD
DO 29 JAN 2015

Grutte Pier

Op 29 januari 1515 werd het Friese dorp
Kimswerd geplunderd en in de brand
gestoken door Saksische huurlingen. Ook de
boerderij van Pier Gerlofs Donia ging in vlammen
op. Hij verloor zijn vrouw en een van zijn twee
kinderen. Uit wraak over dit bloedig onrecht
richtte Pier zijn eigen rebellenleger ‘De Arumer
Zwarte Hoop’ op, een bonte verzameling
boeren, verarmde edelen, bandieten en
struikrovers die dood en verderf zaaiden
onder de Saksen en Hollanders. Door zijn
onverschrokkenheid, reusachtige gestalte
en bovenmenselijke kracht kreeg Pier de
bijnaam ‘Grutte Pier’.

De Brân

‘Grutte Pier - De Brân | De Brand’ is een feest
met optocht ter ere van de opstand van Grutte
Pier. Het feest begint midden in het dorp en
voert de feestgangers in optocht naar de historische
locatie van Piers boerderij aan de Winkelsterlaan. Op het
land wordt het nagebouwde staketsel van de boerderij
symbolisch in brand gestoken. Met deze grootschalige
happening wordt er stilgestaan bij het feit dat het precies
500 jaar geleden is dat Grutte Pier opstond en ten strijde trok
tegen de bezetters van Friesland.

DO 29 JANUARI 2015
Aanvang 20 u / inloop vanaf 19.30 u. Dorpskern Kimswerd.

KAARTVERKOOP Prijs: € 2,50. Tickets geven toegang tot

het dorp Kimswerd, het feest, de optocht en de brand.
De voorverkoop vindt plaats op zaterdag 17 januari 2015 van
10 - 17 uur bij Manege Braaksma, Greate Pierwei 44,
8821 LW in Kimswerd. Om 15 uur start de online
kaartverkoop op www.gruttepier.nl
Adviesleeftijd: vanaf 8 jaar.

TIPS Kleed u warm en draag goed schoeisel.
Ook geschikt voor niet-Friestaligen!

PARKEREN Bezoekers met de auto worden

aan de rand van het dorp opgevangen en naar
parkeerplaatsen geleid.

MEDEWERKERS PeerGrouP, Heksenhamer,

dorpsbewoners van Kimswerd en vele vrijwilligers.

PEERGROUP Locatietheatergezelschap
PeerGrouP is werkzaam in het noorden van Nederland en
laat zich inspireren door het landschap, de bewoners en
thema’s van het platteland.
‘Grutte Pier – De Brân | De Brand’ maakt deel uit van
een drieluik. In de zomer van 2016 volgt het grootschalige
muziektheaterspektakel ‘Grutte Pier – De Misje | De Missie’.
Het laatste deel in 2017 is de kloostertournee
‘Grutte Pier – De Besinning | De Bezinning’.

WWW.GRUTTEPIER.NL | WWW.PEERGROUP.NL
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