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DATA WORKSHOPS: 

- 18 maart:        20- 22 uur  workshop in Neushoorn o.l.v Sander en Atsje. 
- 1 april:             20- 22 uur  (kostuum) workshop o.l.v. Marin in MFC Kimswerd.  
- 15 & 29 april: 20- 22 uur  workshop MFC Kimswerd o.l.v. Sander en Atsje. 
 

DATA OPTREDEN: 
 
-13 april:     Podiumkunsten Amsterdam komt naar Kimswerd. 
 - 5  mei:      Bevrijdingsfestival Leeuwarden! 
-19 juni:      Famylje dei Kimswert, open dag voor alle nazaten fan Grutte Pier. 
-Sept.2016: Start voorstellingen GRUTTE PIER FAN KIMSWERT. 
 

Bij aanwezigheid op 13 april, 5 mei of 19 juni graag reageren mag via de mail: 
boerinnenkoor@gruttepier.nl of tijdens de workshop doorgeven. 
 

 
*Het boerinnenkoor was een idee van Jan Tekstra, Jan is geïnspireerd geraakt door       
Military wives the choir (BBC) Als je dit opzoekt op google kan je het filmpje bekijken. 
 
*Op de site van de PeerGrouP kunnen jullie de laatste nieuwtjes, info en foto’s bekijken 
omtrent het boerinnenkoor.  
 
*Ook hebben we een facebook pagina! Like, deel en plaats evt. je ervaring. Ga naar facebook 
en zoek: Grut Frysk Boerinnenkoor. 
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En op verzoek van Dirk Bruinsma.  

Dirk heeft jullie gevraagd om als moeder van Pier een brief te schrijven.Wat schrijf je als 

moeder aan je zoon. Een brief aan Pier,jouw zoon Pier. Een brief waarin je je gevoel mag 

opschrijven, je verdriet, maar ook je boosheid, je advies aan Pier, je onzekerheid, maar ook je 

trots. 

 Deze brieven worden gebruikt als inspiratie voor het schrijven van het script. Wat doe je als 

moeder als je zoon zal worden ingezet ten tijde van strijd. Wat komt erbij je naar 

boven.....Wat doe je als moeder. 

Pier zal als mens worden neergezet tijdens de voorstelling, een mens met gevoel. Een 
mens die achteraf soms de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Maar jij als moeder voelt dat en 
zal altijd van binnen blijven voelen  "Kom mar hjir jonge,ik bin der foar dij.....”  

Jullie brieven kunnen via de mail naar: joran@peergroup.nl  
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