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Tekst en regy: 

Romke Toering  

Spilers:  

Freark Smink 

en Theo Smedes

De Emigrant is in produksje fan Stichting Pier21

     de lange arm

          
  van de geschiedenis

Spilet:

Spilers: Jan Arendz en Joke Tjalsma Regy: Jos Thie Tekst: Bouke Oldenhof
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A L T I J D  A P P L A U S !

A L T I J D  A P P L A U S !

Starring: Klaasje Postma and Freark Smink  

 
Directed by: Pieter Stellingwerf
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facebook.com/Pier21           @Pier21 www.PIER21.nl.

‘JA-MEI-MY’
DID YOU SEE ‘BEPPE TRYnTSJE’ 

In CAnADA?

EXPECTED In  

OnTARIO CAnADA! 

SEPTEMBER/OCTOBER 2014!

Theunis Piersma, bioloog &  

Sytze Pruiksma, componist/slagwerker

Jos Thie, regie

Te zien op Oerol 2017 van 9 t/m 17 juni  

dagelijks om 11.30 en 14.00 uur. 

Locatie: Westerkerk in West-Terschelling. 

TRACKS
The sound and science 

of bird migration
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David Lelieveld
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Gelooft u net als wij, dat cultuur het verschil kan maken?  
Bij het succes van uw eigen organisatie en bij het maken van 
een leefbare samenleving? En dat cultuur het middel is om 
maatschappelijke thema’s onder de aandacht te krijgen? 
Dan past uw organisatie goed bij ons. Wij zijn op zoek naar 
21 partners, die geloven in theater als middel om ons leven 
mooier te maken. Wij zijn Pier21.

PIER21
Pier21, o.l.v. David Lelieveld speelt al sinds 2013 bijzondere 
theatervoorstellingen overal in Fryslân. Theater over actuele 
onderwerpen, dat een groot publiek bezighoudt. Over de 
dilemma’s van onze boeren, over ouder worden, over het 
herdenken van de oorlog, over de noodzaak van biodiversiteit, 
over emigratie, over het vertellen van verhalen en nog veel 
meer. Gespeeld door bekende acteurs als Freark Smink, 
Klaasje Postma, Helmert Woudenberg, Trudi Klever, Paul R. 
Kooij, Joop Wittermans, Joke Tjalsma, Eelco Venema, Dette 
Glashouwer, Annemaaike Bakker. Geregisseerd door o.a. Jos 
Thie, Jeroen van de Berg en Danielle Wagenaar. En schrijvers 
als, Bouke Oldenhof, Marijke Schermer en Tjeerd Bischoff.

Pier21 heeft de afgelopen jaren veel krediet opgebouwd bij 
het publiek, zalen, fondsen, de overheid en maatschappelijke 
organisaties vanwege de kwaliteit van haar producties. Dat 
succes is onlangs beloond door Provincie Fryslân, die Pier21 
de komende vier jaar gaat ondersteunen. Dat geeft ons de 
mogelijkheid onze activiteiten uit te breiden en te verdiepen.

Pier21 wil midden in de samenleving staan. Dat doen 
we natuurlijk door heel bijzondere, actuele en mooie 
voorstellingen te maken, die overal in Fryslân door iedereen 
te zien zijn. In de dorpshuizen, op de scholen en in de 
theaters. Vanaf 2021 gaan we onze activiteiten uitbreiden 
door maatschappelijke partners te zoeken, waarmee we een 
samenwerking aangaan. Vanuit de overtuiging dat we elkaar 
kunnen versterken.

Wij denken aan een exclusieve kring van maximaal 21 
bedrijven en organisaties, die met al haar medewerkers volop 
gaan profiteren van onze activiteiten en zo helpen onze missie 
te verwezenlijken.

Met cultuur brengen  
we maatschappelijke 
thema’s verder



Producties van Pier21 
2013 - De Emigrant (Fryslân/Canada) 

2014 - JA-MEI-MY (Canada) 

2014 - De Emigrant (reprise) 

2015 - Feteranen 

2016 - Life is Beautiful 

2016 - Feteranen (reprise) 

2016 - Doek! 

2016 - Tracks (Oerol) 

2017 - Ontwakend Landschap 

2017 - Koning van het Grasland 

2017 - Tracks (Oerol) 

2018 - Koning van het Grasland (landelijk) 

2018 - Kanoet (Noord Nederland) 

2019 - Kanoet (landelijk) 

2019 - It wie op in Simmerjûn 

2019 - Knutt (Duitsland)

2019 -  Verhalenavond 

2020 - 75 jaar vrijheid Schiermonnikoog -  

live tv programma

Producties in ontwikkeling 
2020/2021-  Verhalenavond 

2020/2021- It wie op in Simmerjûn (reprise)

2020/2021- ‘Wat Soesto!’ 

2020/2021- SKAAD 

2021 - Kneppelfreed 

2021 - Wat ’n Wad (kindervoorstelling)

Sytze Pruiksma in Tracks

Kneppelfreed
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Theo Smedes in Kanoet

Vasilios Zavrakis in Knutt

“Verhalen  
verbinden  

mensen”

21 partners

Meer dan sponsoring:

• De 21 partners ontvangen twee vrijkaarten voor een première.

•  De 21 partners worden vermeld in de nieuwsbrief, op de website  

en de programmaboekjes van Pier21.

•  De 21 partners komen één keer per jaar bij elkaar op een speciale 

avond die Pier21 verzorgt en waarop o.a. met elkaar wordt 

gesproken over ideeën voor nieuwe producties van Pier21.

•  De 21 partners kunnen een voorstelling van Pier21 exclusief  

en tegen kostprijs boeken in hun eigen bedrijf of organisatie.  

Dat kan voor het hele personeel, voor het eigen netwerk,  

of zelfs voor de families van het personeel.

•  De 21 partners kunnen meedoen aan de jaarlijkse Verhalenavond 

als locatie voor verhalenvertellers uit de eigen organisatie of als 

locatie met verhalenvertellers van buiten. Wij bieden gratis speciale 

coaching op maat zodat de verhalen kwalitatief ook van waarde zijn.

•  De 21 partners kunnen tegen kostprijs gebruik maken van de unieke 

expertise van de theatermakers van Pier21 voor activiteiten die 

aansluiten bij de vraag van de organisatie zoals coaching door 

acteurs, theaterinterventies, workshops voor personeel etc.

•  Producent David Lelieveld brengt minstens één keer per jaar een 

bezoek aan een partner om samen een aanbod op  

maat te maken.

•  Pier21 partners geven jaarlijks een bijdrage  van minimaal  

€ 1000,- (Dat geeft toegang tot een aantal gratis activiteiten  

en de exclusieve toegang tot activiteiten tegen kostprijs/  

zie hierboven)

Heeft u wel eens een voorstelling van Pier21 gezien en zou u 

die willen delen met al uw personeel? Wilt u het verhaal van uw 

organisatie wel eens goed over het voetlicht brengen? Denkt u dat 

theater op maat uw organisatie verder kan helpen? Wilt u de naam 

van uw bedrijf of organisatie graag verbinden aan een succesvol 

theaterproducent?

Wilt u zich aan Pier21 verbinden? Welkom bij Pier21 partners.  

Meer dan sponsoring.



Freark Smink en Joop Wittermans in Feteranen 

Jan Arendz en Joke Tjalsma in ‘It wie op in Simmerjûn’ 

Elske de Wall, Verhalenavond 2018

Wetenschapper Theunis Piersma in Tracks

Ontwakend landschap

Helmert Woudenberg in Koning van het Grasland 
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Hoefolle ûnderbroeken, 
himden, broeken, shirts, 
sokken en shoes...

Wêrom gean je. Sis dat wol.
Wêrom gean je. Goeie fraach. Yes…
Ha’k doe ek faak tocht. 
Uteinliks koe net ien my tsjinhâlde. 
Iksels ek net. En doe gong ik. Sa wie ‘t. Net oars.

Tekst uit De Emigrant

kom,  
we gean  
op reis..
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PIER21.NL

PIER21
Buorren 22, 9255 KL Tytsjerk
www.pier21.nl

Contactpersoon:
David Lelieveld
david@pier21.nl
0628803670


