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Jorwert, 27 augustus 2011  

 

Bêste Jorwerters,  

 

Takom wike woansdei 31 augustus is de premjêre fan ús foarstelling Bohemia. No moandei (29 

augustus) ha wy de earste jûn mei in folle tún, de try-out, en jûn ha we in foarstelling foar 

famylje, dus in lyts selskip.  

 

De ôfrûne dagen ha guon fan jim kontakt mei in oantal fan ús bestjoersleden of ús saaklik lieder 

hân oer it lûdsnivo fan de muzyk yn it stik. Sa’t jim witte, spylje wy dit jier in stik dêr’t muzyk in 

wichtige rol yn spilet. Muzykteater mei ferskes fan Bram Vermeulen en AC/DC, mei eigen 

Fryske teksten, spile troch in liveband. It brûken fan muzyk hat as gefolch dat dat goed ynregele 

wurde moat, noch mear as by allinnich sprutsen wurd. Alle muzykynstruminten moatte opinoar 

ôfstimd wurde, sadat it ien gehiel wurdt. En dêr geane in pear repetysjes oerhinne, alhiel mei sa’n 

grutte band. It gefolch dêrfan is dat de muzyk sa no en dan echt lûder is as er wêze moat. We 

binne no lykwols sa fier dat ien en oar goed opinoar ôfstimd is. Jûn, moandei en tiisdei 

(repetysje) sille we dêr de lêste (lytse) hân oan lizze. Dêrnei sil it lûdsnivo grif noch leger wêze.  

 

Fan moandei ôf sitte der alle jûnen goed 450 minsken yn de tún, en feit is dat ek dat it gelûd 

behoarlik dimt. Fierder ha we by de drums en de blazers (de lûdste ynstruminten) skermen pleatst 

om harren lûdsnivo nei ûnderen te heljen, sadat ek de oaren wat minder lûd hoege.  

 

Om derfoar te soargjen dat de muzikanten op it poadium inoar goed hearre kinne, steane der 

monitoaren op en efter it poadium. Dy rjochtsje wy fan hjoed ôf oan sa folle mooglik rjochting de 

tún, sadat de Jorwerters achter it poadium der minder lêst fan ha. Ek sille we hjoed achter it 

poadium doeken hingje om it lûd dy kant op te dimmen.  

 

It stik begjint om 20.30 oere, it skoft is om 21.30/21.40 oere; de twadde helte begjint dan om 

22.00 oere hinne en we einigje foar 23.00 oere. Wy sille ús sa folle mooglik oan dizze tiden 

hâlde, foar safier't it waar dat talit.  

 

Wy hoopje dat de maatregels dy’t wy nimme de dB’s noch wat sakje litte. Lykwols, wy ha 

keazen foar in stik mei muzyk, en dat sille je altyd hearre…Wy dogge sa folle as mooglik om de 

oerlêst foar jim te beheinen. Mochten jim noch fragen ha, dan hearre wy dat graach.  

 

Mei út namme fan artistyk, musikaal en saaklik lieder,  

 

Harry Kaspers, foarsitter  

 

 
 


