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Nieuwsbrief
Eerste contacten gelegd!
Presentatie op jaarvergadering Vrouwen Van Nu

De kop is eraf. Afgelopen
week zijn door Jan Tekstra, Dirk
Bruinsma en Uilkje Smidts de
eerste contacten gelegd voor het
nieuw op te richten koor: It Grut
Frysk Boerinnenkoar. Dit
gebeurde tijdens de jaarlijkse
vergadering van de Vrouwen Van
Nu, afdeling Friesland. Na een
korte, zingende, introductie legde
Jan uit waar zij naar op zoek zijn.
Kort samengevat komt het
hier op neer: voor de
locatievoorstelling ‘Grutte Pier
De Misje’ eind augustus, begin

september 2016 wil Jan een groot
vrouwenkoor formeren,
samengesteld uit vrouwen van alle
leeftijden uit Friesland. Aﬃniteit
met het boerenleven is een pré,
maar zeker geen voorwaarde!
Onder het motto ‘iedereen kan
zingen’, zal Jan gedurende een 9tal maanden op gezetten tijden
workshops en repetities plannen.
Om uiteindelijk te komen tot een
groot koor dat een plek zal
krijgen in de voorstelling over
Grutte Pier.

It Grut Frysk
Boerinnenkoar is een
initiatief van Jan Tekstra &
De PeerGroup. Jan Tekstra
is bekend als zanger/acteur/
componist. Hij schreef veel
muziek voor popartiesten
(Marco Borsato, Liesbeth
List), musicals en
toneelbewerkingen.
Daarnaast geeft hij coaching
aan professionele zangers en
acteurs, waaronder de cast
van de musical Soldaat van
Oranje. De PeerGroup
maakt sinds vele jaren
locatietheater in NoordNederland. Zowel grote (de
Drentse BluesOpera) als
kleine (Roodkapje)
voorstellingen worden door
een breed publiek bezocht.
Dirk Bruinsma werkt als
vaste huisregisseur voor De
PeerGroup en regisseert de
drieluik over Grutte Pier,
waar It Grut Frysk
Boerinnenkoar in 2016
onderdeel van zal zijn. Uilkje
Smidts is woonachtig in
Kimswerd, het dorp waar
Grutte Pier vandaan komt.
Zij doet de logistiek van het
koor.
-De PeerGroup-

Even een paar belangrijke zaken: iedere
vrouw/meisje mag en kan meedoen. Jan
hanteert een methodiek die leerzaam is
en snel resultaat geeft, ook voor de niet
geoefende zangeres. Kleinere koren
mogen ook in z’n geheel aanhaken. Voor de zomer
wordt het koor samengesteld en is er minimaal 1

!

Wie is wie?

gezamenlijk contactmoment. Die staat nu gepland
op woensdagavond 10 juni in Uitwellingerga
(Buorren 1). Na de zomer wordt vanaf september
gemiddeld 3 maal per maand gerepeteerd (avond).
Continue aanwezigheid niet verplicht! Omrop
Fryslân volgt het hele proces. Aanmelden en
verdere info kan via boerinnenkoor@gruttepier.nl.
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