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de 
liefde 
voor 
de 
eigen 
regionale 
cultuur 
mag 
nooit 
verloren
gaan!

Culturele informatieavond met zang, dans, muziek en 
heilgymnastiek. thema: de liefde voor de eigen regionale 
Cultuur mag nooit verloren gaan.

De avond wordt geleid door afgezant Noord Albert Secuur 
(Derk uit Boven Wotter, RTV Noord), afgezant Midden Jan Krol 
(Bartje uit Bartje) en afgezant Zuid Arthur Geesing (Alwie 
Wildspieker uit ‘Jonge Leu en Oale Groond, TVOOST)

Met medewerking van muziekcorps Freya en 
vaandelzwaaien en dans door bewegingsgroep Walhalla.

De informatieavond is in het Gronings, Drents en Twents. 
Nu niet afhaken, streektaalverzakende (import)-inwoners! 
Deze avond is bij uitstek goed voor u, want alles wat onze 
Noordelijke regio zo mooi en uitzonderlijk maakt, wordt 
in een stralend daglicht geplaatst  en dat moet weer eens 
gezien en gezegd worden! 
 
Met deze  bijeenkomst wil Stichting Peerd een nieuwe en 
noodzakelijke impuls geven aan een moderne invulling van 
een trots en schaamteloos regio-gevoel.  
Alles aan de kant voor Groot Hunzeland!

Stichting Peerd                              speult

Jan krol 
Bartje, oet Bartje

klik hier
voor youtube film!

albert secuur 
derk oet Boven Wotter

klik hier
voor youtube film!

Wat wil Peerd?
Stichting Peerd maakt open, toegankelijke en herkenbare 
voorstellingen over de tijd waarin we leven . Grote thema’s als 
identiteit, nationalisme, religie, economie en de multiculturele 
samenleving vormen de basis en passeren de revue. 
Stichting Peerd maakt gebruik van de streektaal maar ook de 
locaties zorgen ervoor dat de voorstellingen dicht bij huis zijn; om 
de hoek als het ware.  Stichting Peerd mengt oud en nieuw, nu en 
toen en groot en klein. Ver weg is dichtbij.  
 

Groot Hunzeland is na Peerd & Woagen (2008) en De Leste Man 
van Torum (2009) de derde productie van stichting Peerd. 
 
Stichtig Peerd vervolgt in 2010 met een kerstvoorstelling, 
In 2011 richt het zich op de Toekomst in Scheemda en daalt 
Peerd neer in de kerken in de provincie Groningen.

Met dank aan Met dank aan: der AA-theater,  Rob Pak, 
Paul Abels, Laurens ten Den, NNT, Ko van den Bosch, 
Jos Visscher,  en alle vrijwilligers

Wie zien heule leven as klein kiend behandeld wördt, geleuft 
op een bepaold ogenblik dat hij altied klein en minderweerdig 
blieven zal. Ik heb dit jaorenlang dacht. Dizze gedachte is 
underdiel van mien persoonlijke geschiedenis. En dizze gedachte 
drukt ok zwaor op de geschiedenis van mien laand, van mien 
zaandgrond. Maor d’r komt ok een ogenblik daj zeggen wilt: Ik 
ben d’r! Ik ben wie ik ben! Ik mag d’r wezen! 
Ik wil mij niet meer met aandern vergelieken. Ik wil mien laand 
niet meer met wat aans vergelieken. 
Het is wat het is. En het is prachtig!

arthur geesing 
alwie Wildspieker uut Jonge leu en oale groond

Dat de wearld groter is as de stie waor ik vanaolds vortkom en 
waor miene wortels li’jt, dat is miej al lang bekeand.  
Ik bin nich döllig.  
Mer de wearld is de wearld. En waor ik vortkom, daor kom ik vort.  
‘t Westn hef mie nich völle brach.  
Eerst dach ik van wa, meer het leavn is d’r vluchtig en 
oppervlakkig.  
Oognschienlik interessant en klurig.  
Gries is gries. Beton is beton. Asfalt is asfalt.  
Pochers bint pochers.  
’t Is een vergis om daortusken oen heil te wiln veendn.  
Gelukkig bint d’r meer leu dee at zo ouver deankt as ik.

Vogeltjes kieken bie t Lauwersmeer: ik loop din aaltied mit stevels 
deur klaai. Ik kin mie der din nait van weerholden om oaf en tou 
even m op knijen te goan, en din wat van dat  donkere, sappige 
vette klaai ien handen te nemen. En der din mit neus bovenop. 
En roeken, roeken. roeken. As ik roek din zai ik alles wat ons 
laand zo mooi moakt aan mie veurbie goan. De minsen, de toal, 
de kultuur, t verleden.  
Zo wat moois mag ons toch noeit ontnomen worden. 
Wie mouten beholden wat wie hebben. Of nait din?   
Krieg der bienoa troanen van ien ogen as ik dit zo schrief. 
Moar ik bin n Grunneger, dus dij troanen hol ik binnen. 
 
Ik bin der veur joe....... binnen joe der veur ons?

SPEELLIJST

19 AuG Try Out 20:00 der aa theater  Groningen 
20 AuG Première 20:00 der aa theater Groningen

NOORDERZON

21 AuG  20:00 der aa theater Groningen 
22 AuG  20:00 der aa theater Groningen 
23 AuG  20:00 der aa theater Groningen  

27 AuG  20:00 het gemeentehuis uithuizen
28 AuG  20:00 het gemeentehuis uithuizen

2 SEPT  20:00 de noorderbak Roswinkel
3 SEPT  20:00 de noorderbak Roswinkel
4 SEPT  20:00 de noorderbak Roswinkel

9 SEPT  20:00 regenboogzaal, ggz Beilen
10 SEPT  20:00 regenboogzaal, ggz Beilen
11 SEPT  20:00 regenboogzaal, ggz Beilen

AXIS

18 SEPT matinee 15:00 de hertenkamp Assen  
18 SEPT  20:00 de hertenkamp Assen
19 SEPT matinee 15:00 de hertenkamp Assen

23 SEPT  20:00 dukdalf Veendam
24 SEPT  20:00 dukdalf Veendam
25 SEPT  20:00 dukdalf Veendam

1 OKT  20:00 dorpshuis Gramsbergen 
2 OKT  20:00 dorpshuis Gramsbergen 

KAArTvErKooP
u kunt kaarten kopen op www.peerd.nu of bij 
een Free Record Shop bij u in de buurt (€1,85 toeslag) 
of aan de kassa op de avond zelf.
De verkoop van de noorderzon- en axis-voorstellingen 
gaat via de kaartverkoop van de festivals, 
zie www.noorderzon.nl of www.axisfestival.nl

EnTrEE
try out 
voorverkoop  € 11,50 
aan de kassa:  €12,50 

overige voorstellingen 
voorverkoop  €16,-
aan de kassa:  €17,50

vroegBoekkorting 
van 1 juni tot en met 19 augustus: 
alle kaarten in de voorverkoop 
(m.u.z. try-out) € €14,-

 informatie en kaartverkoop  WWW.peerd.nu

klik hier
voor youtube film!

http://www.youtube.com/watch?v=M3gK0Gglj6w
http://www.youtube.com/watch?v=ZmUiUrNSHsY
http://www.youtube.com/watch?v=GCVFlRqyhJc

