
De Skâns
Gorredijk

Alti jd gezell ig bi j 

najaar -  2022
skans.nl

Programmaboek deel 1/4 van 2022 | 2023 De Skâns Gorredijk



2             

UW VERTROUWDE 
MAKELAAR 

Hoofdstraat 6, 8401 BZ Gorredijk    Tel. 0513 - 76 90 55   www.makelaardijgorredijk.nl

Programmaboek deel 1/4 van 
2022 / 2023 De Skâns Gorredijk
Oplage: 16.500 exemplaren

Bingo:
30 september,  7 en 28 oktober

Pubquiz:
24 september,  12 november

DE SKÂNS:
KOM, GENIET EN ONTMOET

Een splinternieuwe uitgave van het Skâns Programma

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en we staan weer te trappelen om te beginnen. 
Anders dan jullie van ons gewend zijn, komt er nu vier keer een brochure van de Skâns uit. 
Zo kunnen we ook alle laatste nieuwtjes nog meenemen per uitgave. In dit exemplaar vind je 
de eerste acht voorstellingen. De overige voorstellingen zijn al wel te boeken op de website.
We hopen jullie snel weer te zien bij één of meerdere van onze voorstellingen. 

Tot ziens in de Skâns, 
Atty Ekema

Bingo in De Skâns Gorredijk
Kom naar de bingoavonden in De Skâns Gorredijk. Uiteraard wordt er weer 
gespeeld om de vele fantastische prijzen en natuurlijk om de Skâns-bingo-
hoofdprijs ter waarde van maar liefst € 150,00. De aanvangstijd is 20.00 uur. 
Aanmelden via info@skans.nl 
Kijk op skans.nl/entertainment voor overige data

Doe mee met de Skâns Kwizz!!!
De Skâns organiseert ook in het nieuwe seizoen haar  eigen Skâns Kwizz. 
In deze kwizz krijgen teams (4 tot max. 6 deelnemers) vragen te 
beantwoorden in 8 verschillende ronden waaronder een muziekronde, 
een afbeeldingsronde en een proeverijronde. Wilt u meedoen met uw 
bedrijf, buurtvereniging, sportvereniging, vriendenclub of als familie dan 
kunt u zich opgeven via de website skans.nl/entertainment.
Kijk op skans.nl/entertainment voor overige data
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Badweg 30, 8401 BL  Gorredijk
Tel. 0513-460101www.sierdmoll.nl

Uw makelaar met toegevoegde waarde!

Skâns in de agenda

Alde wiven op ‘e  Gordyk  
Hangjeugd vervelend? Hangouderen, dat is pas wat. Was jij vroeger zo’n 
braaf baasje? De G’dykster Merke? Koninginnedag? Allemaal nostalgie. 
In deze voorstelling ontrafelt zich een verhaal van een klein jongetje dat 
in het criminele circuit belandt. Deze voorstelling wordt gespeeld door 
kinderen en volwassenen uit Gorredijk en omgeving. 
Kom luisteren en kijken naar het verhaal van Gorre en Dieke. 
Een stuk met een flinke dosis humor en een serieuze ondertoon.  

Zaterdag 10 september 2022 | Aanvang 19.00 uur 
Zondag 11 september 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Billy Joel Experience 
Een wervelende ode aan Billy Joel door Alexander Broussard (Najib Amhali’s PlusSupportAct, I Can See Your Voice 
(RTL4), Beau (RTL4), We Want More (SBS6), De Corona’s, Crazy Piano’s e.v.a.) & zijn vijfkoppige band ‘003’. 

Billy Joel 
De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer. Ze zijn deel 
geworden van ons collectieve geheugen. 
Hij behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis
en heeft meer dan 30 top-10 hits op zijn naam staan. Zijn repertoire 
bestrijkt eigenlijk alle kanten wel van het pop-spectrum: natuurlijk de 
klassieke meezinger ‘Piano Man’ maar ook swingende rockers zoals ‘My 
life’, prachtige ballads zoals ‘Honesty’ of lekkere Rock & Roll zoals ‘Only 
the good die young’. Stuk voor stuk nummers die live misschien nog wel meer indruk maken dan op de plaat. 
En hoewel Billy (70+) nog steeds optreedt, is de kans erg klein dat hij nog in Nederland zal neerstrijken. 
Het werd dus hoog tijd voor een tribute.  

Alexander & 003 
Alexander is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelgevraagd en veelzijdig pianist/toetsenist en zanger/
entertainer. Met een indrukwekkend CV dat start van de meest prestigieuze pianobars en doorloopt tot en met 
Najib Amhali (PlusSupportAct), Crazy Piano’s, De Corona’s, Twarres, en vele anderen is Alexander op zowel grote 
als kleine podia door heel het land een graag geziene gast. 

Met zijn band ‘003’ bracht hij eerder 5 singles en een dubbel live album uit met eigen werk dat door menig radio-
station met enthousiasme ontvangen is en de nodige airplay heeft mogen genieten. Na 5 jaar vond dit team het 
tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Gezamenlijk werd besloten om het oeuvre van Billy Joel onder handen 
te nemen. Het resultaat? The Billy Joel Experience! 
 

Vrijdag 16 september 2022 | 
Aanvang 20.15 uur 

Entree: € 25,00 
incl. consumptie

Entree: € 12,25   
t/m 16 jaar € 7,50 
(incl. consumptie) 
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Skâns in de agenda

Stjer de film 

Yn de film folgje wy Hûnekopsjonger Emiel Stoffers. Nei alle suksessen 
fan De Hûnekop is hy in arrogante, egotrippende, narsistyske, frou unfre-
onlike, cocainesnúvende mispunt wurden. Ek hat hy in swalker fan strjitte 
plukt; Freddy (Harm Bakker) dy’t allegear putsjes foar him docht. Under-
tusken komme, ûnder fertochte omstannichheden, hieltyd mear artysten 
om. Geandewei docht bliken dat it om in searjemoardner giet, dy’t it op 
Fryske sjongers fersjoen hat. Detektive Goaitske fan Goaitsen (Bertrie 
Wierenga) ûndersiket de saak en warskôget Emiel. Emiel falt as in blok foar har. Yn reaksje op de driging fan de 
moardner bombardeert Emiel Freddy ta nije sjonger fan de Hûnekop. Emiel sels wurdt manager. Freddy ferstiet 
gjin Frysk en wit dus ek net wat der oan de hân is. Sok bedroch kin fansels net lang goed gean... 

Zaterdag 1 oktober 2022 | Aanvang 19.30 uur  

Hûnekop live in De Skâns 
 
In Friesland is de Hûnekop al jaren een niet meer weg te denken begrip 
en de rest van Nederland begint ook steeds meer wakker te worden. De 
Friese taal blijkt geen enkele barrière voor publiek dat van goede muziek 
en een feestje houdt. Sterker nog, men gaat lachend naar huis en weet 
voortaan voor altijd wat een ‘brûnwurker’ of een ‘staazjerinner’ is. Een 
avond eerlijke arbeidersrock, doordrenkt met drank en humor; dat is de 
Hûnekop! Deze voorstelling is in de sporthal van de Skâns. Zowel binnen 
als buiten is drank verkrijgbaar. 

Zaterdag 1 oktober 2022 | Aanvang 22.15 uur 

Griet Wiersma en Piter Wilkens

Piter Wilkens en Griet Wiersma zijn al meer dan 40 jaar geliefde en gelau-
werde artiesten in Friesland, maar ook daarbuiten. Solo hebben deze twee 
al heel wat cd’s en dvd’s op hun naam staan. Onlangs kwam Piter met 
zijn solo cd met de titel “De Laitsjende Feniks” en het prachtige boek “Het 
Beerenburg Evangelie”. Griet kwam onlangs met haar nieuwe album “Oars 
As Oars” welke de naam te danken heeft aan de diversiteit. Omdat Griet 
ook veel Engelse Country zingt, was al langer de vraag uit het publiek naar 
een tweetalige cd. Dit heeft Griet nu waargemaakt op dit prachtige nieuwe  
album. Kortom, deze twee Friese ras artiesten verzorgen een middag 
heerlijk uit de sleur. Met de oude bekende luisterliedjes, meezingers en prachtige duetten. Omrand met heerlijk 
lachen om de komische typetjes. Kom gezellig op zondagmiddag 9 oktober naar De Skâns in Gorredijk. 
 

Zondag 9 oktober 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Entree: € 15,00 
incl. consumptie

Entree: € 12,50 

Entree: € 5,00 

Kom je naar de film Stjer én het concert, 
dan geldt € 2,50 korting en betaal je € 15,00 p.p.

COMBI KORTING

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Hoofdstraat 6, Gorredijk        (0513) 769 067

Huis kopen, wat kan?
Check GRATIS uw mogelijkheden!

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.

Tolbaas 14
8401 GD Gorredijk

T. 06 295 15 461
www.feitzedijkstra.nl
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Skâns in de agenda

Grutte Pier de Film 

“GRUTTE PIER” vertelt het magische verhaal van Friese kleigrond, de 
bodem waar zoveel bloed is verspild, zoveel mensen het leven lieten 
voor vrijheid, zoveel geest in de aarde zit dat het tot de dag van vandaag 
voelbaar moet zijn. Natuurlijk is dit het levensverhaal van de Friese vrij-
heidsstrijder Pier Gerlofs Donia, geboren in 1480, overleden in Sneek in 
1520. Maar het is ook het verhaal van de Slag bij Warns (of beter gezegd: 
die bij Stavoren) waar in 1345 veel doden vielen maar de Friese onafhan-
kelijkheid ten opzichte van de Hollanders werd bevochten en gewonnen. 
Het is het verhaal van vandaag; hoe burgers van dit gebied zich nog altijd 
niet de wet laten voorschrijven door heersers uit het Westen of het Zui-
den. 28 oktober in première, 15 oktober al in theater de Skâns te zien!! 
Inclusief een inleiding van filmmaker Steven de Jong en een Afterparty met 
Carla de Bruine.    Acteurs: Elske DeWall, Bram van der Vugt, Syb van der 
Ploeg, Jan Arendz, Cas Jansen, Hilly Harms, Lourens van den Akker e.v.a. 

Zaterdag 15 oktober 2022 | Aanvang 20.15 uur 

Aimabele Schoften | Wijncabaret  

De Aimabele Schoften zijn liefhebbers van het leven en daar hoort regel-
matig een goed glas wijn bij. Dat zij over dit goddelijke vocht een muzikaal 
cabaret hebben gemaakt is dus niet zo verwonderlijk. Izak, Ferdinand en 
Marcel bekijken de wijn van meerdere kanten. Een ode wordt zo maar 
afgewisseld met een afkraker. Er komt een oom voorbij die op feestjes 
interessant doet over wijn. Wat moet je zeggen als je een glas aangeboden 
krijgt? Wanneer sla je de plank mis? Er blijken ook een aantal lijntjes te 
lopen tussen wijn en vrouwen. Opmerkelijk. 
Wat weten we eigenlijk over wijn? En wat valt er nog te leren? Je wordt ont-
vangen met het eerste glas wijn. Het glas wordt ook gelijk je eigendom en 
tijdens de voorstelling krijg je een aantal wijntjes te proeven. 

Zaterdag 29 oktober 2022 | Aanvang 20.15 uur   
€ 25,00 (incl. Proeverij van 5 wijnen voor, tijdens en na de voorstelling)

Sânman & Sikke 

De vocale mannengroep Sânman & Sikke, ontstaan in 1994 in Workum en 
nu dus ruim 20 jaar actief, heeft met zijn samenstelling en repertoirekeuze 
geleidelijk een unieke plaats in het Friese muziekleven weten te verwer-
ven. Van barberhop tot de Beatles, van gospel tot Westcoast. In de loop 
van de jaren heeft de groep inmiddels 6 cd’s opgenomen. Een avondje uit 
met kwaliteit en humor, dan is dit zeker een aanrader. 

Zaterdag 5 november 2022 | Aanvang 20,15 uur 

Entree: € 25,00 
incl. proeverij

Entree: € 25,00 
incl. consumptie

Entree: € 20,00 
incl. consumptie



Sinterklaas voorstelling       Zaterdag 12 november 2022 
Aan tafel met Charles Dickens | theaterdiner    Zaterdag 19 november 2022 
Pier 21 | Bijke         Zondag 27 november 2022 
Brassband de Wâldsang       Zondag 11 december 2022 
Stroatklinkers | i.s.m. ‘t Nut       Zondag 18 december 2022 
O’Dreams | Dublin        Zaterdag 14 januari 2023 
Klassiek Concert Saks        Zondag 22 januari 2023 
Skunk | Doe Maar tribute       Zaterdag 28 januari 2023 
Alderliefste | Une belle histoire      Zondag 5 februari 2023 
Arie Vuyk | Every Boeddha Happy      Zaterdag 11 februari 2023 
Best of Ireland         Donderdag 16 februari 2023 
Bart Chabot | woordkunstenaar      Zaterdag 4 maart 2023 
Steven en Jamie Kazan       Zaterdag 11 maart 2023 
Frisicana 4 | Gurbe, Piter & Marcel      Zaterdag 25 maart 2023 
Lucas van Merwijk | Drums United      Zaterdag 1 april 2023 
Javier Guzman | Francisco       Zaterdag 8 april 2023 
H6 | De ultieme André Hazes show      Vrijdag 14 april 2023 
Klassiek Gitaar Duo        Zondag 23 april 2023 
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Skâns in de agenda

Nieuw in de Skâns
Kijk alvast op onze website voor onderstaande voorstellingen. 
In uitgave 2, 3 en 4 van deze flyer meer informatie. 
Kaartjes zijn reeds te boeken op www.skans.nl

Lijnbaan 7 & 10 | Gorredijk | www.rinsmamodeplein.nl

WIJ ZIJN FAN VAN 

De Skâns!De Skâns!
RINSMA MODEPLEIN
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Horeca in de Skâns

Word vriend van de Skâns
en profiteer van vele kortingen
Vriend van De Skâns word je omdat De Skâns 
iets speciaals voor je betekent. 

Onze vrienden dragen De Skâns een warm hart toe, 
zowel het theater als alle andere activiteiten. 
En deze vriendschap is wederzijds. Zo biedt 
De Skâns vele voordelen aan haar vrienden. 

Bekijk het snel op skans.nl/vriend-van-de-skans

Lekker eten in het theater-/sportcafé van De Skâns
In het hart van De Skâns ligt het theater/sport café. Een ruimte waar men 
na het sporten of een theater voorstelling nog een borrel kan drinken met 
een bittergarnituur. Ons theatercafé is de perfecte plek om een theater-
bezoek in te luiden of om af te sluiten.

Naast de theatervoorstellingen is er ook sport in de Skâns. U kunt met de groep 
of team de overwinning vieren onder het genot van een borrel, bittergarnituur 
of ‘drankje met een plankje’.

Feesten en Partijen 
in de Skâns
Voor uw bedrijfsfeest bieden we 
ook de leukste arrangementen. 
Van moorddiner tot pubquiz, 
sporttoernooi tot theaterdiner, 
ontzorgd en gezellig!! 

Wilt u met uw bedrijf één van onze 
voorstellingen bijwonen, dan kan 
er ook vooraf in een aparte ruimte 
gedineerd worden, of achteraf nog 
een gezellig borrelarrangement 
geregeld worden.

Plate fân Freed
In het nieuwe seizoen 2022/2023 
wordt er twee keer per maand op 
vrijdag de Plate fân Freed geserveerd. 
Gezellig met elkaar eten. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via 
horeca@skâns.nl of telefonisch 
0513-468606. Hieronder de data 
van het eerste kwartaal:

9 september en 23 september
7 oktober en 21 oktober
11 november en 25 november



www.kromhout.com

VISSER PLANT, LIPPENHUIZEN

“Bij Visser Plant staat alles in dienst van de allerbeste kwaliteit. Voor mijn financiële  

zaken verwacht ik hetzelfde. Toen ik overging van een eenmanszaak naar een bv,  

stond Van der Veen & Kromhout mij van begin tot eind bij. Bij zo’n ingewikkeld proces  

heb je echte specialisten nodig om kansen te zien en de juiste beslissingen te nemen.”

ECHTE SPECIALISTEN
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