
Teatergroep FJOER spilet ‘Hjerst’  

 

‘Hjerst’ folget it tema fan âlder wurden en fertjitlikens. In tema wat him  in protte om ús 

hinne ôfspilet. It is om dy reden dat wy dizze tragikomeedzje net allinne foar eigen 

publyk spylje wolle, mar ek oanbiede wolle oan minsken, dy’t as fersoarger of hjir op in 

oare wize mei te meitsjen ha. Nei ôfrin fan de foarstelling is der fêst gelegenheid om 

hjiroer mei de spilers fan gedachten te wikseljen. 

 

‘Hjerst’ gaat over ouder worden en vergeetachtigheid. Thema’s die we allemaal in onze 

omgeving tegenkomen. Daarom willen we deze tragikomedie niet alleen voor eigen 

publiek spelen, maar ook voor mensen die er als verzorger of anderzins mee te maken 

krijgen. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om hierover met de spelers van 

gedachten te wisselen.   

 

 

Koarte ynhald: 

Elk jier bringe Herman en Paulien van Beem yn de hjerst in pear dagen troch yn it 

ienfâldige simmerhúske van syn broer. It jierlikse útstapke is in fêst beaken yn harren 

oardere bestean. Yn wat nei alle gedachten harren lêste hjerst yn it simmerhúske wurdt, 

(mynhear van Beem wurdt nei syn pensioen pleage troch stimmingswikselingen en 

betizing), sjocht it pear werom op in lang net altyd even maklik ferrûn houlik. De tiid dat 

se inoar definityf loslitte moatte, komt yn sicht. Mar hoe dogge je dat nei hast fyftich jier 

tegearre.  

  

Elk jaar brengen Herman en Paulien van Beem in de herfst een paar dagen door in het  

eenvoudige zomerhuisje van zijn broer. Het jaarlijkse uitstapje is een vast baken in hun 

geordende bestaan. In wat waarschijnlijk hun laatste herfst in het zomerhuisje wordt, 

meneer van Beem wordt na zijn pensioen geplaagd door stemmingswisselingen en 

verwarring, kijkt het paar terug op een niet altijd gemakkelijk huwelijk.  Het moment dat 

ze elkaar definitief moeten loslaten, komt naderbij. Maar hoe doe je dat na bijna 50 jaar 

samen.  

 

 

Speelinformatie  

Het stuk is Friestalig en duurt ruim een uur. Er is geen pauze. 

Het minimale aantal bezoekers dat we verwachten ligt rond de 20. Vanwege de intimiteit 

van het stuk is het minder geschikt voor groepen groter dan ca. 80 toeschouwers.  

Het tijdstip is naar keuze op middag of avond.  

 

Kosten 

Er is altijd sprake van reiskosten en de kosten van het opvoeringsrecht. Verdere  kosten 

zijn afhankelijk van de geschiktheid van de locatie (is er extra voorbereidingstijd nodig of 

extra verlichting), het verwachte aantal bezoekers en afspraken over het heffen van 

entree. De vergoeding wordt daarom per aanvraag bekeken en besproken.  

 

Locatie 

De locatie dient plaats te bieden voor het verwachte aantal bezoekers (ca. 20 tot 80 

personen) en te beschikken over een goede basisverlichting. Als er extra verlichting 

nodig is, dan kan er alleen op avond of op zaterdag gespeeld worden vanwege de 

beschikbaarheid van de lichtman. Het decor stelt weinig eisen aan de locatie. Er kan 

gespeeld worden op zowel een vlakke vloer als op een podium.  

 
 
 


