
| Stichting Hendrik Nannes & Cathrijn Epes |  
| Stichting Het Weeshuis Bolsward | Stichting Sint Anthony Gasthuis | 

| Gemeente SWF | Heamielcomitee | Het Tijtgat fonds |  
| Lionsclub Bolsward | Rotary Bolsward | Ondernemend Bolsward | 

| Stichting Siebolt Foundation | 

HOOFDSPONSORS
| Jumbo Kooistra | Grandcafé De Wijnberg | Stadscafé De Posthoorn | 

| Pizzorante Ponte Vecchio | A.Lootsma tanktransport BV |  
| Brasserie E&D | Café Jempy | De Boer Gevelrestauratie |  

| De Hypotheker Bolsward | Jongens van de Jong |  
| Miedema’s Lunchroom/Fish & Chips | Paard als coach | 

| Pracht en Ambacht | Us Wurk Uitzendbureau | 

SUBSPONSORS
| Anton Visser Constructie | Automobielbedrijf Stoebo |  

| Bakkerij vd Werf | Boonstra Makelaardij | Cafetaria Tramhalte | 
| CMCGroep | De Boer Woning- en Projectinrichting |  

| Dinkla Verkeersopleidingen | FRT Tjerkwerd | Hema/Etos |  
| Hendriksen Fashion | Installatiebedrijf van der Pol | ITmatic Solutions | 

| Jongleren | MHB Showtechniek | Modehuis Aggie | 
| Notariskantoor Detmar & Troost | Nynke Lootsma | 

| Osteopathie Steenhuisen | Pickwick Steaks enTapas | 
| Rijwielhandel De Kroon | Schildersbedrijf Schakel | SRA-Bolsward | 
| Steffies Particuliere Zorg BV | Tapijtboerderij Witmarsum | Wicks | 

| Mutha Choppers | Angélique Beauty & Wellness | Atelier De Hoeklijst | 
| Autobedrijf Bijlsma | Automobielbedrijf Jaarsma | 

| Autoschade van Krimpen | Beautysalon Teunie | BentAcera | 
| BKB Keukens | Bleeker Speciaalschoenen | 

| Bos Constructiebedrijf Bolsward | Bos Interim Diensten | 
| Bouwbedrijf Huitema Vallinga | Burghgraef Koeltechniek | By Pimpé | 

| Cafetaria Coco Cabana | Check & Save | DA Drogisterij Atsma | 
| De 3de Kamer | De Lastoorts | De Ossekop | 

| De Oude Kwast, It Heidenskip | De Wolk Glas | 
| Dierenartsenpraktijk Bolsward | Echte Bakkerij Posthuma | 

| Electro World van der Weerd | FIC Financial | Frans’ Hollands Eethuis | 
| G&W Gezond en Wel | Galerie Badweg 3 | Glasservice Ettema | 

| Grunstra Architecten Groep BNA | Hairstyle Haarsma | IJskoekar | 
| Herenkapper Johan | Hotel  Het Weeshuis | 

| Hotel restaurant de Groene Weide | In Control Bewindvoering | 
| Johanna’s Boetiek | Landskroon Sigarenmagazijn | 

| Lava Schoenen, kleding & Accessoires | Machinefabriek Bolsward | 
| Max Mannenmode | Mein Theater | Niekepiek brocante en meer | 

| No 5 Studio Chantal | Norder Advies | Okkinga Communicatie | 
| Optiek Peter | Primera Bolsward | Restantshop | Sake Store | 

| Slagerij de Boer | Sporthuis AP vd Feer | Stagemaster Licht & Geluid | 
| ‘t Houten Vloertje | T.I.B. Fa.Harsta | Vakfotografie Eize Wiersma | 

| Van Buren Bolsward BV | Van der Werf Bouwstoffen | 
| Velzen Textielreiniging | Visser Mode | Vreugdenhil Computers | 

| Welcom Bij Boorsma | Wok Bolsward | Woonhuys Dirk | Ykema Optiek | 
| Zonklaar | Sikma’s Warenhuis | Botermans Schoenen | 

SPONSORS IN NATURA
| Atrium Kunstcentrum | Brandsma Koffie | Fiets Elfstedentocht | 

| Empatec | ESB | Iris Bloemen |  Het Boekhuis | Jongerenwerk Bolsward | 
| PUUR ijs en chocolade | Sonnema | Stagemaster Licht & Geluid | 

| STAL 41 | TV Bolsward | Miedema’s Lunchroom/Fish & Chips | 

MET DANK AAN ONZE  
SPONSORS, ONZE VRIENDEN, 
VRIJWILLIGERS, ZONDER 
JULLIE WAS DIT FESTIVAL  
NIET MOGELIJK GEWEEST! 

LOCATIE A | Hoofdkwartier

ORGANISATIE BOLSTJURRICH |

TRENDY FUNWEAR | 13.00-17.00 doorlopend |  
Laat een cool eigen shirt maken door deze graffiti artiest. 

MOAI FUT | 13.00-17.00 doorlopend | Deze dames zijn op zoek naar 
nieuwe vrienden. Matthie Silvius en Titia Huisman bieden deze dag met  
een glimlach bijzondere acties aan. Wie wil dat nu niet?

DE CULTUURPOLITIE | 13.00-17.00 doorlopend| De cultuurpolitie zal de 
cultuurkennis van de bezoekers op ludieke wijze beoordelen.

LOCATIE B | Hoofdpodium | Marktplein

NICSZ | 13.00-13.45 | 14.00-14.45 | Dit jaar staat Bolswards meest 
talentvolle band op een meer dan verdiende plek: het hoofdpodium  
op het Marktplein. Nicsz vestigde naam dankzij energieke concerten in 
voorprogramma’s van onder andere Lucas Hamming, Krystl, Mattanja  
Joy Bradley en Pink Floyd Project. Op Bolstjurrich dit keer geen eigen  
werk, maar twee sets met nummers van The Beatles.

WIEGELS WJUKKELMASINE | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | Eén van  
de muziekheadliners dit jaar is Wiegels Wjukkelmasine. Het pretpop 
gezelschap uit Bolsward beleefde in de jaren negentig haar hoogtepunt. 
Wij mogen ons rijk rekenen met één van de optredens van deze band met 
een nog altijd met een grote populariteit.

BAZZOOKAS | 17.30-19.00 | Na de Cool Quest in 2015 kunt u ook dit jaar 
weer een meer dan swingende slotact verwachten! Het ontstaan van de 
Bazzookas is het best te vergelijken met de ontdekking van het buskruit.  
De knal die dat met zich mee bracht, komt overeen met de ska van de 
Bazzookas die samen het oefenkot ingingen: Magisch, explosief en episch! 

LOCATIE C, D & E | Appelmarkt

SCUBA BIANCHI | 13.00-13.45 | 14.45-15.30 | 16.00-16.45 | ScubaBianchi 
is een rijdend aquarium gevuld met goudvissen en een man die niet te 
vertrouwen is. Een interactieve installatie gebouwd in een versmalde 
autobianchi of liever gezegd: ‘Een straatfenomeen, dat speelt met het 
publiek, verwondering schept en mensen verrast’.

GOOCHELEND KONIJN | 13.00-13.45 | 14.00-14.45 | 15.00-15.45 | 
16.00-16.45 | Een goochelaar die een konijn uit zijn hoed goochelt? Nee, dit 
is de omgekeerde wereld! Dit grote konijn tovert namelijk een goochelaar 
uit zijn hoed. Vol interactie met het publiek vertoont de straatgoochelaar 
verbluffende goocheltrucs vlak onder de neus van zijn toeschouwers.  
Zoek hem hier op en laat je persoonlijk verbluffen! 

MARTIN FORGET | 13.30-14.00 | 14.30-15.00 | 15.30-16.00 | 16.30-17.00 | 
Met vallen en opstaan leer je hoe het leven in elkaar zit en door te zetten.  
Je leert grenzen zoeken en verkennen. Maar pas op, want ondanks alles 
hangt je leven soms aan een zijden draadje… Dit standbeeld reageert heel 
bijzonder op de mensen die naar hem durven te kijken. 

LOCATIE F & G | Marktstraat

TOM TOM EN DE BOMBARDON | 13.00-13.30 | 14.30-15.00 |  
16.00-16.30 | Tom en Tom zijn een stokoude tweeling, ze zijn zo oud dat ze 
zelf niet meer weten hoeveel jaar ze zijn. Deze tweeling is daarnaast net zo 
ontdeugend als dat ze oud zijn. Gewapend met een reuzentuba, een 
Bombardon met daarin een muziekdoosje struinen ze de straten en pleinen 
af. Wees niet verbaasd als ze onverwacht een dansje met je maken!

LOS ILLEGALOS | DE ABRICOO’S | 13.00-17.00 doorlopend | De 
Abricoo’s maakten veel furore in de jaren ‘60 en ‘70. Met hun meerstemmige 
zang en de virtuoze beheersing van de instrumenten speelden zij menig 
theater plat. Helaas konden zij de weelde van het succes niet dragen, maar 
na 40 jaar in het slop te zijn geraakt grijpen ze BOLStjurrich aan om nog 
eenmaal te “schitteren”...

CIRCUS BLOEM | HOLLANDSE VROUW | 14.00-14.30 | 15.30-16.00 | 
Deze stelact Hollanse Vrouw is verrassend, mooi, kleurrijk, fantasievol en 
artistiek van hoog niveau. 

LOCATIE H & I | Kleinzand

DUO À LA CARTE | 13.45-14.15 | 15.45-15.15 | 16.00-16.30 | Duo à la Carte 
serveert u een muzikaal menu. Klankzinnige verhalen. Van licht klassieke 
tot hedendaagse muziek. Geen optreden is gelijk! Duo à la Carte is een 
muzikaal interactief programma, bestaande uit het Duo Peter Wagenaar 
(piano) en Ellen Postma (dwarsfluit). 

MAJELKOOR | 13.15-13.45 | 15.15-15.45 | Majelkoor = “Met Elkaar”. Een koor 
dat vierstemmig zingt en het plezier in zingen hoog in het vaandel heeft staan. 
Ze zingen liedjes uit de jaren 60 en 70, maar ook hedendaagse popnummers.

JEUGDBAND 2WHOM | 14.15-14.30 | 15.45-16.00 | Jeugdband 2WHOM 
is opgezet met jeugdleden van Showband Hollandia Bolsward, Mallet 
Percusion Band Euphonia Wommels & Mallet Percusion Group Workum. 
De leeftijd varieert van 7 tot 12 jaar, instrumenten bespelen, zoals een 
bass-drum, snare, tim-tom, mallet en xylofoon. Er worden diverse nummers 
gespeeld waaronder top40 hits. Na een jaar geoefend te hebben als groep 
zijn zij nu klaar voor het echte werk, optreden en shows lopen. 

LOCATIE J | Jumboplein

MAMALON CREATIEVE ATELIERS | 13.00-17.00 doorlopend | Lekker 
plaatje draaien? Een eigen draai geven aan muziek? Op het Broereplein 
(Jumboplein) geef je kleur aan muziek! Spin that black circle….voor kids van 
3 tot 14 jaar.

BREIEN MET AGNES | 13.00-17.00 doorlopend | Kunstenares Agnes 
Bakker vraagt aandacht voor de problemen die ontstaan door zwerfafval 
en met name het plastic (de plastic soep) dat buiten de afvalstroom in ons 
milieu terecht komt. Ruim 800 mensen hebben al meegewerkt aan haar 
project, een plastic wandkleed van rond de 20 meter. Tijdens Bolstjurrich 
vraagt Agnes iedereen om mee te breien met plastic zakken. Iedereen die 
niet kan breien krijgt een stoomcursus breien en zij die het breien beheersen 
kunnen meteen aan de slag. Agnes is de kern van duurzaamheid namelijk 
liefde, voor jezelf, voor anderen en je leefomgeving. Breien kost tijd en 
aandacht zodat er ook tijd en aandacht voor elkaar ontstaat!” 

POPKOOR WITMARSUM | 14.30-15.00 | 15.30-16.00 | Onder leiding van 
Baukje Hoogstins zingen 35 leden de sterren van de hemel! Het repertoir gaat 
van: Robbie Williams, Adele tot Racoon.

LOCATIE K & L | Grootzand

SNELTEKENAAR JAN WOUDA | 13.00-17.00 doorlopend | “Ik ben 
geboren met een stift in mijn hand. Met een missie, tekenen door het hele 
land. In 5 minuten teken ik een karikatuur.”

KADAVERKUNST HERRE MONSMA | 13.00-17.00 doorlopend | 
Behalve de objecten waarin botjes, schedels of complete skeletten zijn 
verwerkt, maakt Herre ook schilderijen en ontleedt hij klokken. Kom gerust 
binnen via de steeg op Grootzand 17. Verbaas u over deze mooi kunst.

LOCATIE M | Kruiswater

THEATERSKIP - “OP PORTRET” | 13.30-14.00 | 14.30-15.00 |  
15.30-16.00 | 16.30 - 17.00 | Het theaterskip is omgetoverd tot een waar 
theater. Het schip zal het kruiswater aan de Stoombootkade omtoveren  
tot een extra festivalplein. Sketches uit theaterstuk “OP PORTRET”  
van Hymphamp.

LOCATIE N | Rijkstraat

WITGOED EN TATTOO | 13.00-17.00 doorlopend | 

LOCATIE O | Brug stadhuis

PHOTO BOOTH BUS | 13.00-17.00 doorlopend | De meest unieke 
fotobelevenis van Nederland! Photo Booth Bus is een unieke variant op  
een standaard Fotohokje, maar dan in een authentieke VW bus. Ruim  
40 jaar oud, maar van binnen ingericht voor een ongekende fotobelevenis. 
Gezellig met vrienden, kennissen of collega’s op de foto met leuke props, 
*FLITS*, gelijk printen in de bus en leuk mee naar huis! 

WILTSJE FAN PEAZENS | 13.00-17.00 doorlopend | Drie muzikanten 
vormen de ploeg Wiltsje fan Peazens. De voorstelling is een combinatie 
van muziek maken en mooie verhalen over hun naam en de oorsprong 
daarvan. Stap in de sloep en vaar mee met dit trio.

LOCATIE P & Q | Raadhuisplein

BARON VON MÜNCHHAUSEN | 14.15-15.00 | 15.45-16.30 |  
Karl Friedrich von Münchhausen keert in zijn eigen verhaal terug. De Baron 
kan verbazende dingen doen, zoals op kanonskogels vliegen, doorrijden op 
een in tweeën gehakt paard, hongerige wolven binnenstebuiten keren of 
zichzelf aan zijn eigen vlecht uit een moeras omhoog trekken. Koffer voor 
koffer ontrafelen zich deze onwaarschijnlijke gebeurtenissen en jacht- 
verhalen. Het samenspel van de drie acteurs prikkelt ieders fantasie.

NYMFA HET BOSELFJE | 13.15-13.45 | 15.00-15.30 | 16.30-17.00 |  
Nymfa is een jong en ondeugend boselfje, dat nog veel moet leren over  
de grote-elfen-wereld. Gelukkig heeft ze nog tijd genoeg, want ze is pas 
123 jaar. Ze vindt het zo leuk om te gaan spelen bij de mensenkinderen. 
Doen jullie met Nymfa mee? Elfentikkertje en elfenverstoppertje. Ze heeft 
ook een elfenquiz met een elfenprijs. Luister goed naar het verhaal en je 
weet alle goede antwoorden om de prijs in de wacht te slepen!!

T-BRASS | 13.30-14.15 | 15.00-15.45 | T-Brass staat sinds 6 jaar bekend als 
een opzwepende en swingende kopergroep, die de kijker meeneemt door 
de verschillende genres van zowel muziek als zang, dans en theater. Voor 
T-Brass is het een uitdaging om het publiek op eigentijdse manier te 
entertainen en u een onvergetelijke tijd te laten beleven.

LOCATIE U, V & W  | Jongemastraat

TRES LOCO’S | 13.30-14.00 | 14.30 - 15.00 | 15.30-16.00 | Een theatrale 
band, een vocaal en muzikaal circus trio. De basis wordt gevormd door 
muziek: energieke en swingende songs, begeleid door gitaar, banjo, 
emmer bas, ukelele, saxofoon, harmonica en percussie. Acrobatiek en 
jongleren tijdens het spelen en zingen. De drie mannen proberen elkaar 
constant een loer te draaien, met als doel een energieke en spannende 
voorstelling. Van 17.00-17.30 uur speelt Tres Loco’s op het Marktplein.

MARSKRAMER | 13.00-13.30 | 14.00-14.30 | 15.00-15.30 | 16.00-16.30 | 
De Marskramer verstaat de kunst om het publiek in de juiste stemming te 
brengen. Met humor en hilariteit, met muziek, zang en melancholie, met 
dramatiek en theater. Muziek en liederen uit alle streken, van alle tijden.

FÛGELTSJEMAN | 13.00-17.00 doorlopend | Elk jaar weer laat Teye ons 
versteld staan. De acts van Teye zijn verrassend, mooi, kleurrijk, fantasievol 
en artistiek van hoog niveau. Een betoverend tafereel.

LOCATIE Y | Snekerpoort

KUNSTENCENTRUM ATRIUM | 13.00-17.00 doorlopend | Ook dit  
jaar kunt u weer een breed scala aan talentvolle bands uit Bolsward en  
omstreken in het programma terugvinden op het vertrouwde plekje op  
de Sneekerpoort. FLASH | WATERG8 | RESISTANCE | NO MERCY |  
DRAGONFLIES | TALKING NOTES |

LOCATIE X | Broerekerk

BOLSTJURRICH ONDER DAK | 13.00-17.00 doorlopend |

HENNA TATTOO | Laat een mooie Henna versiering zetten door 
kunstenares Wanda Ario.

INDISCHE HAPJES MET DANS | In een prachtig Indisch kostuum wordt 
er gedanst onder leiding van Bella Percawati. Laat je culinair verwennen 
met Indische hapjes. 

VILTEN MET HAPPY | Laat je inspireren door deze creatieve expositie.  
En maak vervolgens je eigen vilten telefoonhoesje.

MAYA ZEGELS | Laat je Galactische Signatuur uitrekenen. Deze rol staat in 
je genen en staat in direct verband met de Natuurlijk Tijd van je geboorte-
dag. Deze rekenen we om naar de oude Maya kalender en met dit her- 
ontdekte kennissyteem krijgen we meer inzicht over onszelf en onze 
relaties. Nieuwsgierig? Kom even langs en laat je galactisch decoreren,  
en misschien leer je iets meer over je kosmische identiteit.

BEELDHOUWGROEP DE VORM | Workshop onder leiding van Mieke 
Edelman Beeldhouwgroep De Vorm is een groep enthousiaste cursisten 
die met veel passie een beeld vormen uit steen. U kunt meedoen aan een 
kleine workshop. 

 
 

LOCATIES Z | Bolstjurrich Food

PITBROTHERS | LOCATIE Z
Skilwyk | 13.00-17.00 doorlopend Wij brengen Low & Slow 
BBQ-en naar Noord Nederland met onze Amerikaanse 
Smoker! De smoker wordt gestookt met verschillende 
houtsoorten. Vlees, vis en groentes liggen niet direct  
boven de hittebron maar worden indirect verwarmd met  
als gevolg, sappiger, smakelijker en gezonder eten.

SHOWCOOKING | Dijkstraat | 13.00-17.00 |

IJSCOKAR | Jongemastraat | 13.00-17.00 |

FROLIJKE FRUITBAR | Jongemastraat | 13.00-17.00 |

Low & Slow

WWW.BOLSTJURRICH.NL 
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Moai Fut

LOCATIE A
HOOFDKWARTIER

Trendy funwear
LAAT EEN COOL EIGEN 
SHIRT MAKEN DOOR 
DEZE GRAFFITI ARTIEST. 

Nicsz

LOCATIE B
HOOFDPODIUM

LOCATIE C, D, E, F & G
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LOCATIE P & Q
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Resistance

No Mercy

MET DE PITBROTHERS, 
SHOWCOOKING, 
FROLIJKE FRUITBAR 
EN DE IJSKOKAR

LOCATIE Z
BOLSTJURRICH FOOD

LOCATIE Y
SNEKERPOORT

Op 't musyck-sjongen (vrij naar Gysbert Japix)

Toen klonk er in Bolsward la musiqueMusic for the milions (suwat), dat hore je gelykBjeustre wontere sangen fen it libbenslietDe rock fan ûngetiid, de soul fan eltse beat  
De wjergalm fan lounge, de ambiënt fan fierenMeldijen dy't har oan de gleie loften iepenbiere

En pas nog die tragische 'slowdown' van Douwe BobTien seconden stilte als vertraagde harteklop.
O hert sjong út it djipst wei tank oan alle múzenKloften minsken komme út harren kâlde húzenDe poepen en de mieren zingen, de oogst is binnen

voort, het strelen van de keel, het gerstenat te minnen.
O stad het gezegde is niet al te boudwat Bolstjurrich klinkt is gemaakt van goud.

 
Stadsdichter Jouke Hylkema

Photo Booth bus


