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Programmaoverzicht in het kort:
Datum

Onderwerp

Plaats

Tijd

dbieb.

20.00 u.

2021
Wo. 27 oktober

Geart Tigchelaar en Elmar

Kuiper met ‘Om’
Do.25 november

Sa kint Ek met “Kint SA?!”
Muziektheater

De Pleats.

20.00 u.

Do. 9 december

Folkert-Hans Tolsma
Muziek

De Pleats.

20.00 u.

2022
Zo. 9 januari

Weima & Van der Werf
Nieuwjaarsmatinee

Glinstra State 15.00 u.

Vr. 28 januari

Stamppotbuffet met
‘Ik hou van Holland’

De Pleats.

18.00 u.

Do. 17 februari

Cabaret HympHamp
‘Op portret’

De Pleats.

20.00 u.

Wo. 16 maart

Programma nog niet bekend.

dbieb.

20.00 u.

Do. 17 maart

Algemene Ledenvergadering
en Nyk de Vries met
‘Humor út de Wâlden’

De Pleats.

19.45 u.

Vrij. 8 april

Muziek: JakeDogs
Tribute to CCR

De Pleats.

20.00 u.

Voor informatie, zie desbetreffende bladzijde.

Beste NUT leden,
Na een lange periode van Corona- beperkingen, gaan we eindelijk weer los!
Voor u ligt ons nieuwe programmaboekje met fantastische voorstellingen.
Met tips van leden en zorgvuldig samengesteld door het bestuur, trakteren
we u op een spectaculair cultureel programma.
De ledenvergadering van 23 september jl. leverde een nieuwe
bestuurssamenstelling op. Jan Algra en Jouke Klijn namen afscheid en we
vonden Jikke Sikkema en Henk de Haan bereid om het bestuur te
vertegenwoordigen.
Ons eerste programma is op woensdag 27 oktober a.s. in de Bieb.
Dan volgt een spetterend optreden “Kint Sa”, van Sander & Atsje en band op
donderdag 25 november a.s. U leest hier alles over elders in ons boekje.
We zien u graag terug en laten we heerlijk genieten van alles wat het NUT u
te bieden heeft.
Bij onze voorstellingen, willen we u vragen om uw lidmaatschapskaart
(groen) te tonen. Met de lidmaatschapskaart heeft u toegang tot alle
voorstellingen voor 2 personen.
Verder willen we u erop wijzen, dat we bij de toegang tot de voorstellingen
dienen te handelen volgens de regels en wetten omtrent corona, die op dat
moment gelden.
Houdt u vooral de website goed in de gaten.
Mocht een voorstelling niet doorgaan, dan laten we dit tijdig weten via de
website èn in Weekblad Actief èn op RTV NOF.
Noteer de data in uw agenda en geniet, zoals ooit tevoren van onze
voorstellingen.
Hopelijk proeft u ons enthousiasme.....
We zien u graag terug!
Namens het bestuur

Nini van Huizen- Dijk, voorzitter

Voor leden geldt met betrekking tot het Nutsdepartement Bergum
e.o.:
 Lidmaatschap staat open voor iedereen
 Momenteel is er een ledenstop bij 400 leden.
 U kunt zich eventueel telefonisch of via www.nutbergumeo.nl opgeven
voor de wachtlijst. Is er geen wachtlijst, dan kunt u meteen lid worden.
 Het activiteitenjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 De contributie bedraagt € 22,50 per jaar per lidmaatschap.
 Leden en nieuwe leden betalen de contributie via een automatische
incasso.
 Per lidmaatschap mogen twee personen aan de door het Nut
georganiseerde activiteiten deelnemen
 IBAN Nutsdepartement Bergum e.o.: NL88 RABO 0320 9058 02

Landelijk NUT - Digitale Nieuwsbrief:
De Digitale nieuwsbrief wordt 3 à 4 per jaar per e-mail verstuurd aan het
basisbestand (departement besturen) en allen die zich hebben aangemeld via
de website www.nutalgemeen.nl onder Contact/Aanmelden nieuwsbrief.
Voor deze Digitale Nieuwsbrief kan ieder lid zich individueel en zelfstandig
aanmelden via Contact/Aanmelden nieuwsbrief.
De Digitale nieuwsbrief die u als e-mail ontvangt is voor wat betreft de
vormgeving en inhoud ongeschikt om te printen en uit te reiken. Wilt u de
digitale nieuwsbrief op papier printen? Gebruik dan de tekst/PDF versie te
vinden op www.nutalgemeen.nl onder Archief/Nieuwsbrieven. Door het
aanklikken van de nieuwsbrief die u wenst opent deze zich.

Onze eigen website is te vinden op: www.nutbergumeo.nl
ANBI status:
Nut Bergum e.o. heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Als u aan Nut Burgum e.o. schenkt, hoeven

wij hier geen schenkbelasting over te betalen. Uw schenking
komt dus in zijn geheel ten goede aan de Burgumer cultuur.

Nutsspeel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’
Meer dan 30 jaar geleden is speel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’ opgericht door het
NUT Bergum e.o. In een speel-o-theek leen je speelgoed, net zoals je boeken leent in
de bibliotheek.
Speel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’ heeft een
breed assortiment aan speelgoed voor
kinderen van 0 tot 9 jaar en wordt geleid
door enthousiaste vrijwilligers die zorgen
voor een actueel aanbod.
In de speel-o-theek kan speelgoed geleend
worden voor 3 weken. De kinderen kunnen
dan speelgoed uitproberen zonder dat je
het meteen hoeft te kopen. De kinderen
hebben dan elke keer wat anders om mee
te spelen en u kunt ontdekken wat uw
kinderen wel of niet leuk vinden. Niet
alleen leuk en handig voor ouders, maar
ook voor grootouders of gastouders.
In de speel-o-theek hebben we diverse
puzzels en gezelschapsspellen. Er is een
groot assortiment van o.a. duplo, Playmobil, loopauto’s en constructiemateriaal. Ook
hebben we keukentjes, gereedschapssets, verkleedkleding, barbies, poppenwagens,
buitenspeelgoed en nog veel meer. Kortom keus genoeg.

Informatie ‘Het Speel-o-tiefje’:
· Huisvesting: Bibliotheek Burgum, Schoolstraat 27, 9251 HT Burgum
· Correspondentieadres: J. Wolters, Pastorijelannen 25, 9262 NW Sumar
· Info: – A. Hofstra, 0511 465287 en/of T. van Nikkelen Kuijper, 0511 464180
· Kosten lidmaatschap: € 15,- per jaar
· Info ook te vinden op www.nutbergumeo.nl of Facebook Het Speel-o-tiefje
Openingstijden:
Dinsdag: 14:00 – 15:30 uur
Vrijdag: 10:30 – 11:30 uur en 19:00 – 20:00 uur

Programma fan
Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper: OM
Woensdag 27 oktober 2021
Bibliotheek Burgum
Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur

Skriuwer en fytser Geart Tigchelaar sil fertelle oer syn boek Om, dat er sels
beskôget as in psychologyske fytsroman. Ate is fan doel om mei de fyts nei de
Noardkaap te fytsen om sa ôf te weven mei syn ferline, mar it komt dan
dochs oars. Of net?
Tigchelaar hat dy reis sels ek makke, al wiene syn motiven oars. De
skriuwerfytser of fytserskriuwer sil oan ’e hân fan byldmateriaal oer syn nije
roman fertelle, en oer de tochten dy’t him foar Om ynspirearre hawwe.
Skriuwer, dichter, keunstner en muzikant Elmar Kuiper sil fertelle oer syn
eigen aventoeren op de fyts, as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw.
Fierders sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaar syn
psychologyske fytsroman.
“Koart sein wol ik dus oan 'e hân fan it boek, situaasjes en plakken dy't dêryn
foarkomme, yllustrearje mei myn eigen wjerfarren. Om't myn boek foar in
grut part basearre is op myn earste (solo)reis nei de Noardkaap sil dêr de
klam op lizze. De presintaasje of foarstelling wurdt hieltiten ûndersteund
troch byldmateriaal (sawol foto's as fideo) en muzyk. Ik neam it wurd
'foarstelling', dat is faaks wat in te grut wurd, mar de bedoeling is wol dat it
foarstellingeftich wurdt”, sa seit Geart.
Tickets zijn per 1 september te koop op www.dbieb.nl.
Nut leden boeken gratis een ticket met de actiecode NUT1799.
Tickets zijn ook te koop in de bibliotheek. Neem dan uw actiecode mee.

Sa kint Ek: Muziektheater met “Kint SA?!”

Donderdag
25 november ’21
De Pleats,
grote zaal
Aanv. 20.00 uur
Zaal open om
19.30 uur.
Alleen nutleden
Sa kint Ek stelt je de vraag: Kint SA?!
Laat je meenemen op een muzikale reis tijdens de muziektheater
voorstelling “Kint SA?!”
De band Sa kint Ek, bestaande uit 4 muzikanten/vocalisten, speelt
covers en eigen werk van de afgelopen 10 jaar, gecombineerd met
muziek uit theatervoorstellingen, iepenloften en andere projecten
waar de band aan meegewerkt heeft!
Sa kint Ek, bestaat uit:
Gerrit Steen (basgitaar en zang),
Ton Edelijn (gitaar, hi-hatt en zang),
Sander Stienstra (piano, cajon, djembé, melodica en zang) en
Atsje Lettinga (zang en cajon).

Muziek met Folkert-Hans Tolsma
Donderdag
9 december 2021
De Pleats, grote zaal
Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur
Alleen Nutleden

Folkert-Hans is een muzikant in hart en nieren. Met zang, trompet en
saxofoon zorgt hij ervoor dat elke gelegenheid uniek en onvergetelijk wordt!
Geboren in een muzikaal nest, opgegroeid met muziek van Phil Collins en al
heel jong gestart met trompet spelen. Folkert-Hans draagt zijn passie voor
muziek al zijn hele leven met zich mee.
Zijn kwaliteiten heeft hij ontwikkeld bij Crescendo, Mealox, Lays, The
Tailgators en Rintje Kas orkest.
Als solo artiest treedt hij met zijn eigen repertoire door het hele land op. Met
zang, trompet en saxofoon zet hij elke tent op zijn kop, maakt hij elke
gelegenheid uniek en zorgt hij voor de juiste sfeer. In 2014 heeft Folkert-Hans
zijn tweede single ‘Cha cha cha’ uitgebracht, een vrolijke meezinger die
hetzelfde jaar al hoog scoorde in de Fryske Top 100!

In 2017 had Folkert-Hans met zijn eigen geschreven up-tempo nummer
‘Simmerjûn’ een zomerhit in Fryslân. Zijn laatste nummers ‘De taal fan
muzyk’ en ‘Tango’ zijn in 2019 succesvol ontvangen.
Folkert Hans Tolsma verzorgde op zijn muziekfiets in de coronatijd een
prachtig optreden in het centrum van Burgum.

Luisterconcert met muziek van:
Popduo Weima & Van der Werf
Zondag
9 januari 2022
Glinstra State, grote zaal
Aanvang 15.00 u
Zaal open 14.30 u
Alleen Nutleden

Het gedreven en enthousiaste popduo Weima & v.d. Werf, bestaande uit
Reinout Weima en Anno van der Werf, speelt sinds de zomer van 1996
samen en heeft alweer zo'n 2.500 optredens achter zich. Ze spelen 60 jaar
(pop-)historie, beheersen de truc en weten wat te doen met publiek: een
volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al teveel
poespas. Dit heeft zijn weerslag op publiek die zij ‘on the road’ mogen
begroeten. Met behulp van gitaar en bas vertolken zij het werk van o.a. de
Beatles, de Stones, Chuck Berry, Everly Brothers, Roy Orbison.
Sinds 2014 speelt het duo ook eigen Friestalig werk en heeft inmiddels twee
albums ‘Yn it Frysk’ uitgebracht met daarop o.a. de radiohits ‘Do’, ‘De stoarm,
‘Dizze stêd’, ‘It komt altyd wol goed’, ’Seis wiken’ en ‘De moarn’.
Het publiek verveelt zich geen moment, de nummers zijn nooit te lang. Het
duo is leuk om naar te kijken en heeft een spontane en sympathieke
uitstraling naar het publiek toe. Wie weet kunnen later op de middag de
voetjes nog van de vloer.

Stamppotbuffet met ‘Ik hou van Holland’
Vrijdag 28 januari 2022
De Pleats, grote zaal
Aanvang 18.00 uur
Alleen voor Nutleden en
uitsluitend bij voorinschrijving bij
De Pleats. Dit kan vanaf 1 oktober
via de website www.depleats.nl of
aan de bar van de Pleats. In beide
gevallen betaalt u de kosten van € 23,75 p.p. vooraf.
Ik Hou Van Holland Spelshow. Zijn jullie echte kaaskoppen en weten jullie
alles over Nederland? Of hebben jullie simpelweg zin in een geweldige avond
met leden en vrienden? Waar kun je het fantastische ‘Ik hou van Holland
gevoel’ nou beter vinden dan in Burgum en omstreken? Creativiteit,
teambuilding en plezier maken voeren de boventoon tijdens dit
onvergetelijke uitje. Zorg dat je in hetzelfde team zit als die ene slimme
vriend of die intelligente dorpsgenoot, en misschien sleept jullie team dan de
overwinning wel binnen. Het wordt een avond om nooit te vergeten!
Speluitleg: Om te beginnen wordt de groep in meerdere teams van ongeveer
5 tot 8 personen verdeeld. Doordat er meerdere kleine teams gevormd
worden, kan iedereen actief deelnemen aan de spelshow. Na een korte
introductie begint de pret. De entertainer stelt alle teams vragen of geeft ze
vermakelijke opdrachten. U krijgt gegarandeerd de slappe lach! Het team dat
als eerste met het juiste antwoord komt, scoort hiermee een punt. Gaat jullie
team aan kop tijdens bij het spellen van ingewikkelde Nederlandse woorden?
Of ligt jullie kracht bij het beantwoorden van vragen over Nederland terwijl
het getik van een tijdbom op de achtergrond klinkt? Ontdek het bij Olivier
Events en daag je vrienden uit. Jullie team weet toch het meeste over
Nederland? Bewijs het tijdens een heerlijke avond met goed gezelschap!
Tussendoor kunt u genieten van een heerlijk winters stamppotbuffet,
verzorgd door De Pleats.

Cabaret: HympHamp band met ‘Op portret’
Donderdag
17 februari 2022
De Pleats, grote zaal
Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur
Alleen Nutleden

Sûnt in pear jier timmeret dizze nije Fryske teatergroep oan'e wei en mei
sukses. Harren kabaret foarstellingen wurde entûsjast ûntfongen troch it
publyk: “Wat ha wy lake, hearlik!” hearre de spilers faak nei ôfrin fan de
foarstelling en dàt is no krekt de bedoeling.
HympHamp teater bestiet út spilers Jelmar Hoekstra (de iennige frou fan it
selskip) en Fokke Plantinga, sy spylje alle typen yn de scenes en sjonge de
ferskes tuskentroch. Paul Siemensma en Anko Bouma tekenje foar de muzyk
en spylje mei op harren ynstruminten, akkordeon en gitaar.
Mei elkoar in bûnt selskip yn in foarstelling dy't rint as in trein fan de iene
werkenbere sketch yn it oare gefoelige liet oer de lytse, deistige dingen fan it
libben.
Jelmar en Fokke litte in ferskaat oan typen de revu passearre; de âlde beppe,
it ANWB-stel Rudi en Tiny ûnderweis, stazjêre Sytske en har begelieder fan it
V.V.A.T en fansels de muzikanten fan rûnom út de wrâld.

Voorstelling in de Bieb
Woensdag 16 maart 2022
Bibliotheek Burgum
Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur

Bij het ter perse gaan van het programmaboekje is alleen de datum
van deze voorstelling in samenwerking met dBieb bekend.
Houdt u de website in de gaten: www.nutbergumeo.nl of kijk op
www.dbieb.nl bij agenda Burgum.

Tickets zijn tezijnertijd te koop op www.dbieb.nl.
Nut leden boeken gratis een ticket met de actiecode NUT1799.
Tickets zijn ook te koop in de bibliotheek. Neem dan uw actiecode
mee.

Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2022

Donderdag 17 maart 2022
De Pleats, grote zaal,
aanvang 19.45 uur.
Zaal open om 19.15 uur.
Alleen Nutleden

Na de ledenvergadering is er een lezing van Nyk de Vries (Noardburgum,
1971): It bêste fan Nyk de Vries, humor út de Wâlden.
Nyk de Vries is schrijver, dichter, muzikant én Dichter fan Fryslân. In de
nieuwe bundel met zijn beste verhalen, vormen de illustraties van Willie
Darktrousers, illustrator, troubadour, producer en op zijn eigen artistieke
wijze filosoof, een prachtige aanvulling op de verhalen.
Met zijn prozagedichten, ultrakorte en absurde verhalen, treedt De Vries
regelmatig op. Bij zijn performances maakt hij vaak gebruik van muziek en
beeld. Van Renger (een filmische roadnovel, die in zowel het Fries als het
Nederlands is verschenen) en prozagedichten maakte hij
hoorspelbewerkingen voor de VPRO-radio. Voor Omrop Fryslân maakte hij de
radiorubriek ‘De Minút fan Nyk’ dat werd genomineerd voor de NL-Awards.
Meer over Nyk de Vries: www.dichterfanfryslan.nl en www.nykdev.nl.

Muziek: JakeDogs play Tribute to CCR
Vrijdag
8 april 2022
De Pleats,
grote zaal
Aanvang
20.00 uur
Zaal open
om 19.30 uur
Alleen Nutleden
JakeDogs
Gesmolten Southern gitaar Rock, uit het ‘Texas’ van het hoge Noorden, ‘t
Bildt! JakeDogs is in 2013 ontstaan door samensmelting van Country/Blues/
Folk/Rock ervaring. De JakeDogs hebben een aantal jaren een mix van eigen
nummers en covers gespeeld. In 2019 ontstond het idee om ook een set van
Creedence Clearwater Revival nummers te spelen met een JakeDogs sausje.
Dit is uitgegroeid tot een ‘Tribute to CCR’.
Creedence Clearwater Revival, wie is er niet groot mee geworden? ‘I put a
spell on you’, ‘Fortunate son’, ‘Suzie Q’, ‘Long as I can see the light’ klinken
jong en oud bekend in de oren. De band speelt de klassiekers op een eigen
energieke uitdagende manier!
Naast een ‘Tribute to CCR’ kan de band ook een combinatie van andere
covers (John Hiatt, Black Crowes, Blackberry Smoke, Rolling Stones, etc.) en
eigen nummers ten gehore brengen.
Dirk Machiela – Leadzang, gitaar, mandoline
Anne Arjen Blanksma – Gitaar, mondharp, zang
Eelco Braaksma – Basgitaar, zang
Germ Dikland – Drums, zang

