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Bingo:
28 oktober, 25 november
16 december, 27 januari

Pubquiz:
12 november, 21 januari, 18 maart

DE SKÂNS:
KOM, GENIET EN ONTMOET

Een splinternieuwe uitgave van het Skâns Programma

Alweer de 2e uitgave van onze flyer dit jaar. Inmiddels twee zeer succesvolle theaterweekenden 
achter de rug, met onze eigen “Alde wiven op ‘e Gordyk” en een prachtig concert van de Billy Joël 
Experience. De eerstvolgende voorstellingen vind je in deze flyer. Lekker eten met Charles 
Dickens, Cabaret met wijn en de geweldige film ‘Grutte Pier’ staan onder andere op het programma. 

Zorg dat je erbij bent 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

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 ontvangen 
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 vóór, tijdens en ná 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 repertoire-
keuze geleidelijk een unieke plaats in het Friese muziekleven weten te 
verwerven. 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 

Sinterklaas voorstelling 

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer naar Gorredijk en zoals 
altijd is er na de feestelijke intocht weer een leuke Sinterklaasvoorstelling 
in De Skâns Gorredijk. Welke voorstelling er dit jaar te zien zal zijn is nog 
een verassing omdat er nog druk geoefend wordt.
Zodra wij van Sinterklaas te horen hebben gekregen wat de titel is 
van de voorstelling dan zullen we dat direct op onze website zetten.....
Dus hou onze website www.skans.nl hiervoor goed in de gaten.

Zaterdag 12 november 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Entree: € 25,00 
incl. proeverij

Entree: € 16,50 
incl. consumptie

Bekijk skans.nl 
voor het programma
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Skâns in de agenda

Aan tafel met Charles Dickens: Op Verhaal 

Na het succes van het Dahldiner en Couperus Culinair neemt Op Verhaal 
u nu mee naar het Victoriaanse Engeland van Charles Dickens. De tijd van 
slobkousen en ruisende rokken, van straatschoffies en armenhuizen. 
Verhalen van Dickens moet je beleven met ál je zintuigen. Hij is een 
meester in het beschrijven van kleurrijke personages. Aan de hand van 
Dickens’ woorden struin je met ze mee door het Londen van anderhalve 
eeuw geleden. Je voelt je samen met Oliver Twist ongemakkelijk in het 
donkere rovershol van Fagin en ruikt de geurige thee in de porseleinen kopjes van de rijke dames. Je smult van 
een warme kom vol pens op een koude winterdag en hoort hoe hoog boven je een klokkenspel zijn klanken over 
de straten laat stromen. 
Net zo rijk aan klanken, geuren en smaken is het verteldiner ‘Aan Tafel met Charles Dickens’. Rasvertellers Jan-
neke Tanja en Frank Belt brengen bekende en minder bekende verhalen van Dickens tot leven. Maurits Boreel 
tovert daarbij een magisch klanklandschap uit zijn Protoon MIDI viool. De kok van dienst zorgt aan de hand van 
het kookboek ‘Aan Tafel met Charles Dickens’ van Josephine Leeuwenhoek (My Inner Victorian) voor een smake-
lijk driegangendiner. Een diner dat op de tafel van Charles Dickens zelf niet zou misstaan. 

Zaterdag 19 november 2022 | Aanvang 19.00 uur 
Entree is inclusief 3-gangendiner 

Pier 21 – Bijke 

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft 
een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en af-
gezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten 
zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes 
languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met 
een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René. 
Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat 
hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis 
van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. 
Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan 
hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen. 
Na de grote succesvoorstellingen `Wat Soesto’, `It wie op in simmerjûn’ en `Feteranen’ is de nieuwste voorstel-
ling van Pier21, `Bijke’, op 27 november in de Skâns te zien. Een nieuw project van het succesvolle theaterduo 
Jos Thie (regie) en Bouke Oldenhof (tekst). Nu over eenzaamheid. Met Joke Tjalsma (`It wie op in simmerjûn’ en 
`Marijke Muoi’) en Theun Plantinga (`Kneppelfreed’ en `Titus’). En met Bobbie als speciale gast in de titelrol. 

Zondag 27 november 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Entree: € 23,50 
incl. consumptie

Entree: € 55,00
Incl. 3-gangendiner 

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Hoofdstraat 6, Gorredijk        (0513) 769 067

Huis kopen, wat kan?
Check GRATIS uw mogelijkheden!

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.
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Skâns in de agenda

Waldsang 

Brassband De Wâldsang werd begin jaren ’70 opgericht als koperensemble
van de plaatselijke muziekschool in Buitenpost. In de jaren die volgden 
werd de band steeds succesvoller en won diverse brassfestivals en kam-
pioenschappen. In totaal wist De Wâldsang de titel Nederlands Kampioen 
in de hoogste divisie 14 keer voor zich op te eisen en is daarmee de meest 
succesvolle Nederlandse brassband. Ook heeft de band de meeste Neder-
landse deelnames aan de Europese Kampioenschappen op haar naam staan. In de beginjaren werd de band 
gedirigeerd door Tjeerd Brouwer, die de band haar beroemde warme sound gaf, vandaag de dag nog steeds hét 
kenmerk van De Wâldsang. Vanaf 1989 staat de band onder leiding van Rieks van der Velde, voormalig euphoni-
umspeler van De Wâldsang. Naast dirigent is Rieks ook een begenadigd arrangeur. 

Zondag 11 december 2022 | Aanvang 15.00 uur 

Stroatklinkers (i.s.m. ’t Nut Gorredijk) 

De Stroatklinkers zijn in 1990 ontstaan als een gelegenheidsbandje voor 
een optreden in het toenmalige Groningstalige radioprogramma van 
RTV Noord. Bijzonder is dat de Stroatklinkers gekozen hebben voor het 
Groningse dialect in combinatie met zgn. bluegrass-muziek. Dit is een 
muziekstijl ontstaan uit Ierse en schotse muziek, vermengd met muziek uit 
de slavenarbeid. Inmiddels spelen de Stroatklinkers ook een flink aantal 
Engelstalige nummers. Omdat het radio-optreden veel te leuk uitpakte om 
het bij een eenmalig gebeuren te laten, zijn de Stroatklinkers – toen nog 
zonder naam – daarmee door gegaan. Omdat ze tijdens die uitzending 
nog geen naam hadden, werd er ter plekke door presentator Okkie Smit 
bedacht, dat de luisteraars een suggestie konden insturen. Uiteindelijk is  gekozen voor de zelfbedachte 
Groningse naam “de Stroatklinkers”. Inmiddels al vaak te zien geweest in de Skâns en het is altijd een feestje. 

Zondag 18 december 2022 | Aanvang 15.00 uur 

O’DREAMS - “Dublin” (i.s.m. ’t Nut Gorredijk) 

O’DREAMS struint door Dublin en neemt het publiek mee in de bruisende 
hoofdstad van Ierland. Langs iconische plekken waarachter bijzondere 
muzikale verhalen schuilgaan. Verhalen over de inwoners van Dublin. 
Maar óók over de vele avonturen die de muzikanten er zelf beleven. 
O’DREAMS zingt en speelt legendarische songs die onlosmakelijk ver-
bonden zijn met de Ierse hoofdstad. Luister ademloos naar prachtige, 
driestemmig gezongen ballads. Ga ten onder in  een opwindende roes van 
Ierse humor en vrolijkheid. En doe mee aan de hilarische pubquiz waar 
jouw kennis over Dublin en die van je mede theaterbezoekers flink wordt 
getest. O’DREAMS is een Iers/Nederlands klasse trio dat oprecht, ontroerend en 
opzwepend is en het publiek met rijke anekdotes, eerlijke scherpte en heerlijke 
humor werkelijk weet te raken.’ ‘Dublin’ is een uiterst boeiende, vermakelijke ode 
aan de Ierse hoofdstad. Dé voorstelling van 2022-2023 die liefhebbers van Ierland, Ierse muziek en fenomenale 
verhalen niet mogen missen. Danny Guinan (zang, gitaar), John Flierman (zang, gitaar, bouzouki, bodhran), Ed 
Veltrop (zang, accordeon, piano, toetsen) 

Zaterdag 14 januari 2023 | Aanvang 20.15 uur 

Entree: € 17,75 
incl. consumptie.

Leden van Nut Gorredijk:
€ 15,25 incl. consumptie

Entree: € 19,50 
incl. consumptie.

Leden van Nut Gorredijk:
€ 17,00 incl. consumptie

Entree: € 15,00 
incl. consumptie
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Skâns in de agenda

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

WIJ ZIJN FAN VAN 

De Skâns!De Skâns!
RINSMA MODEPLEIN

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 
H6 | De ultieme André Hazes show       Vrijdag 14 april 2023 
Klassiek Gitaar Duo        Zondag 23 april 2023 

Binnenkort in de Skâns
Kijk alvast op onze website voor onderstaande voorstellingen. In uitgave 3 en 4 van de volgende flyer meer 
informatie. Kaarten zijn reeds te boeken op www.skans.nl

Henk Mulder - Bevroren Roggebrood
Henk Mulder (De Skâns Gorredijk) kruipt, op de dag van zijn verjaardag in de in de 
huid van zijn grootvader Roelof Mulder, een rietvlechter uit Noordwolde. In de  
nalatenschap van zijn opa zat een kleine groene multomap waarin hij zijn leven  
heeft beschreven vanaf zijn geboorte in 1897 tot ongeveer 1945. In de voorstelling  
Bevroren Roggebrood krijgen we een inkijk in het leven van Roelof waarin o.a.  
armoede, onderwijs en werkeloosheid etc. voorbij komen. Ook krijgen we een goed 
tijdsbeeld over de riet- en rotanindustrie in die tijd. 
“Bevroren Roggebrood” zal ondersteund worden door foto’s en filmbeelden uit die 
tijd. Aan “Bevroren Roggebrood” werken verder mee: Liesbeth Stoffer (spel) Gert van 
der Nol (regie) Ed Keijzer (Multimedia) Henk Jan Krijgsman (Techniek)

Maandag 16 januari 2023 | Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 12,50

Incl. consumptie en 
een sneetje Roggebrood
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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 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. 

21 oktober:  Witlof uit de oven met 
  ham en kaas
11 november:  Chili Con Carne
25 november:  Rode kool
9 december:  Stamppot Boerenkool
23 december:  Goed gevulde 
  Erwtensoep



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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