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t Ontstoansproces van t bouk De zummer van ’59 wer deur Fré Schreiber (Meester Kriet) via n 
interview mit de schriever op n humoristische menaaier oetlegd. Doarnoa las Kuipers n gedail-
te veur oet zien bouk. En as leste was doar t oetraaiken van t eerste exemplpoar van t bouk 
aan Tonko Ufkes, hoofdredacteur van t digitoale Groninger literaire tiedschrift Oader. Ufkes het 
Kuipers stimuleerd en adviseerd bie t totstandkommen van dit bouk.

Tussen de programmoanderdailen deur was der twijmoal n muzikoal intermezzo van de Mid-
delsommer band Mag Wel. Dizze twijmansband (aigelk n drijmansband, bassist was verhin-
derd) beston oet voader (zang en gitaar) en dochter (zang en mondharmonicoa). Zai speulden 
en zongen laidjes dij aanpaasd waren aan dizze mirreg. Nostalgische laidjes van o.a. Ede 
Staal, laidjes over t boerenleven en over t dörp Middelsom. Netuurlek apmoal ien t Grunnegs.

Noa t officiële gedaailte was der nog gelegenhaid veur n ienformeel proatje, onder t genot van 
n drankje en mit wat ien t linkerhaandje. Touglieks werden der bouken verkocht, dij Kuipers op 
verzuik signeerde.

t Bouk het 128 bladzieden, kost € 15,00 en is vanof 11 november te koop ien boukenwinkels,  
ISBN 978 90 79742 24 0. Ook is t op te hoalen bie oetgever, NoordPRoof Producties, Indus-
trieweg 14, Beem, info@noordproof.nl (Jetze Smit en/of Wieke Horneman). 

Bouk is ook te koop ien dörpswinkel ien Saauwerd en bie schriever thoes, Noorderweg 13, 
Saauwerd. Wel eerst even bellen:  050 306 1721 of 06 81 35 91 76. Mailen mag ook,    
be.kuipers@gmail.com

Kindervoorstelling door theatergroep “de Twee Heeren”

De Culturele Commissie Adorp/Sauwerd/Wetsinge en de Vereniging van Volksvermaken 
Adorp organiseren zaterdag 21 december in de grote zaal van het dorpshuis Artharpe in Adorp 
een kindervoorstelling “FEEST” door de theatergroep “de Twee Heeren”,  de aanvang is 14.00 
uur, de toegang is gratis.

Wat zijn dat toch voor vreemde mannetjes met stofjassen aan? En wat doen ze met die blauwe 
kist? Zou er iets bijzonders inzitten?

“Feest” is een voorstelling voor jonge kinderen. Er wordt nauwelijks in gesproken. De hande-
ling én de visuele elementen zijn heel belangrijk. Met humor, aantrekkelijke muziek en prachtig 
uitgespeelde grotendeels non-verbale middelen worden situaties uitgebeeld, die voor ieder 
jong kind herkenbaar zijn.


