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Gemeente SWF | Fonds Sluyterman van Loo | 

Heamielcomitee | Lionsclub Bolsward |  

Ondernemend Bolsward | Rotary Bolsward | 

Stichting Hendrik Nannes & Cathrijn  Epes |  

Stichting Het Weeshuis Bolsward | Stichting Siebolt 

Foundation | Stichting Sint Anthony Gasthuis  

HoofdSponsors 

Jumbo Kooistra | Grandcafé De Wijnberg  | 

Brasserie E&D | Grafisch Ontwerp Nynke Lootsma | 

A.Lootsma tanktransport BV | De Boer  

Gevelrestauratie | De Hypotheker | Jongens van de 

Jong | Miedema’s Lunchroom / Fish & Chips | 

Pickwicks steaks&tapas restaurant bij hotel Wymerts 

| Pizzorante Ponte Vecchio | Pracht en Ambacht 

subSponsors 

Anton Visser Constructie | Automobielbedrijf Stoebo 

| Bakkerij vd Werf | Boonstra Makelaardij | Cafetaria 

Tramhalte | CMCGroep | De Boer Woning- en 

Projectinrichting | Dinkla Verkeersopleidingen | 

FRT Tjerkwerd | Galerie Badweg 3  | Hema/Etos | 

Hendriksen Fashion | Installatiebedrijf van der Pol | 

ITmatic Solutions | MHB Showtechniek | 

Notariskantoor Detmar & Troost | Osteopathie 

Steenhuisen | Rijwielhandel De Kroon | Schilders- 

bedrijf Schakel | SRA-Bolsward | Wicks | Modehuis 

Aggie | Bos Konstructie en Machinebouw BV | 

Burghgraef Koeltechniek | Mutha Choppers | 

Angélique Beauty & Wellness | Bentacera | BKB 

Keukens | Bleeker Speciaalschoenen | Bouwbedrijf 

Huitema Vallinga | By Pimpé | Café Jempy | Classic 

Suziki Parts NL | De 3de Kamer, brocante & cadeaus | 

De Lastoorts  | De Wolk Glas | Dierenartsenpraktijk 

Bolsward | Echte Bakker Posthuma | Electro World 

van der Weerd | Expert Bolsward | FIC Financial | 

Frans’ Hollands Eethuis | G&W Gezond en Wel | 

www.holland-vakantiehuis.nl | Hotel  Het Weeshuis | 

Hotel Restaurant De Groene Weide | Landskroon 

Sigarenmagazijn | Lava Schoenen, Kleding & 

Accessoires | Machinefabriek Bolsward BV | 

Max Mannenmode | Niekepiek Brorcante & Meer | 

Optiek Peter & Es-ster | Peter’s Hout bv | Primera 

Bolsward | Restantshop | Sake Store | Sikma’s 

Warenhuis | Slagerij de Boer | Sporthuis AP vd Feer | 

Stagemaster Licht & Geluid | ‘t Houten Vloertje | 

Vakfotografie Eize Wiersma | Vakgarage Van der 

Werff | Velzen Textielreiniging | Visser Mode | Wok 

Bolsward | Ykema Optiek | Yoga Simone

Sponsors in Natura 

Brandsma Koffie Bolsward | ESB | Grafische Groep 

Van der Eems | Het Boekhuis | Sonnema | 

T.V. Bolsward | Bloemen van Iris | ZWF Ontwerp |

Gebr. Miedema  | Mein Theater | Puur Chocolade 

en IJs | Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht
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tijdschema bolstjurrich  2017

Locatie Act nr. 13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00 

Hoofdkwartier Organisatie A      13.00-18.30

 Bolstjurrich   

Hoofdpodium Hayfever B      13.00 - 13.45    
Marktplein Coldplay Sessions B         14.15 - 15.30

 Maask B                15.45-16.30

 Mr. Wallace B          17.00-18.30

 
Achter de smeden/ Culinaire Straat Y      13.00-18.00

Skilwyk/Dijkstraat/ Butlers W     13.00-17.00

Marktplein Bombardo Circusdrome U  8 voorstellingen van 15 minuten

 Hymp Hamp N 13.00  14.15   15.30

 Special Dancers F  13.45-14.15  14.45-15.15 
 
Martkstraat &  Adam + Eva C 13.00  14.00  15.00  16.00

Appelmarkt Kontje kermis C  13.30  14.30  15.30  16.30

 Krist Doo, Wild Zwijn C        13.15  14.30        15.45

 Compagnie with Balls C   14.00         15.15  16.30

 Joris the Welshmen C     13.00-17.00

 Grappie de Kabouter D 13.00  14.00  15.00  16.00

   
Rijkstraat Kunstbende Cultuurbus M     13.00-17.00

   
Stadhuis / VSB Bank BBB-Band E   14.30         16.15

 Weima en van der Werf E  13.30    15.30   
 Griezelen met Bolstjurrich I     13.00-17.00

Locatie Act nr. 13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00

Brug Stadhuis Witgoed en Tattoo G     13.00 - 17.00

     
Raadhuisplein MUZT P 13.00   14.15  15.15  16.15

 Poppenspeler O 13.00  13.45  15.00  16.00

 Ruach Didgeridoo en P   13.45  15.00

 Percussie groep
            
Jongemastraat  Grandpiano V     13.00-17.00

 Mr Rizzo K     13.00-17.00

 
Jumboplein Platenbus J     13.00-17.00

 Weima en van der Werf J    14.30

 Twannies Doe Dingen J     13.00-17.00

 FunTosti J     13.00-17.00

            
Broerekerk Kijkdoos Kunst X     13.00-17.00

 Anna Emmink X     13.00-17.00 
 Gedichten waar je bij staat X     13.00-17.00

 Mieke Edelman X     13.00-17.00

 Leticia Bal X     13.30-17.00

 Bauke Wielinga X     13.00-17.00

   
Sneekerpoort Hayfever Q    14.45   16.00
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LOCATIE A
Hoofdkwartier 13.00-18.30

Organisatie / merchandise

EHBO

locatie B 
Hoofdpodium Marktplein 

Hayfever 

13:00 - 13:45

Het drietal van Hayfever opent op het Marktplein 
met hun ode aan de swingende jaren ‘50 Rock&Roll 
en hippe jaren ‘60 beat muziek. Liedjes van Elvis 
Presley, Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, 
CCR en nog veel meer passeren de revue. Kom dus 
vanaf 13.00 swingen op het marktplein. Mocht je dit 
niet redden dan is er een herkansing in de vorm van 
een tweede en derde set op de Sneekerpoort!

coldplay sessions 

14:15 - 15:30

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 samen met vele gastartiesten 
brengen ze een speciale productie met nummers 
van Coldplay.

Maask 

15:45-16:30

Hij stond bij DWDD, en gaf een eigen TED talk  
(internet tip!) en dit jaar staat hij op het Marktplein in 
Bolsward; MAASK! Joost Maaskant, is beatboxer en 
stemkunstenaar uit Leeuwarden. Met een audio- 
loopsysteem maakt hij veel verschillende muziek: 
van jazz naar dubstep en van drum ’n bass naar ska, 
en hierbij alleen gebruik makend van zijn eigen stem. 

Mr. Wallace

17:00-18:30

Mr. Wallace is een energieke ska-reggae-band die 
nét hun derde album ‘BREATHE AGAIN’ heeft uit-
gebracht. Het album is live opgenomen in de studio 
en heeft veel goede kritieken ontvangen. De band 
heeft verschillende prijzen gewonnen en met 
diverse gerenommeerde bands het podium ge-
deeld. Het podium staat lekker vol met 6 man en 
energieke frontvrouw Renske de Boer. Kom dansen!

locatie Y/W/U/F
achter de smeden, Skilwyk, 

Dijkstraat & Marktplein 

Bombardo Circusdrome 

8 voorstellingen van 15 minuten

De heren van Bombardo hebben beslag weten  
te leggen op een heus kanon, vermoedelijk nog 
gebruikt in de slag bij Waterloo van 1815. Het kanon 
blijkt net groot genoeg om een mens mee af te 
schieten. Maar of het theater daar ook groot genoeg 
voor is? Kom het bekijken in de tent tijdens één van 
de vele voorstellingen!

Culinaire straat

13:00-18:00

Achter de Smeden vind je al het goeds dat Bolsward 
te bieden heeft. Theatrale acts onder het genot van 
een hapje en drankje op een groot terras.

Butlers 

13:00-17:00

Twee theaterbutlers serveren meer dan enkel 
drankjes. Ze nemen op sommige terrassen zo maar 
hun plek in om te bedienen, en tussendoor klinkt er 
plots een liefdeslied als er een mooie verschijning 
voorbij komt. Neem plaats op het terras, bestel een 
verfrissend drankje, en wie weet wordt je bediend 
door deze twee theaterdieren.

Hymp Hamp 

13:00 14:15 15:30

HympHamp als vanouds! Na het succes van vorig 
jaar op het theaterskip, nu dit komische groepje 
op een unieke lokatie in Bolsward. U komt toch 
ook (weer) langs om even lekker te lachen? Wees 
welkom voor nieuwe types en oude bekenden, op 
hilarische wijze gespeeld door Fokke Plantinga en 
Jelmar Hoekstra. Geniet van dit en de bijpassende 
muzikale begeleiding van Paul Siemensma en  
Anko Bouma.

Special Dancers 

13:45-14:15 14:45-15:15

De Special dancers is een dansgroep van twaalf 
bijzondere jongeren. Elke woensdagmiddag zetten 
deze jongeren hun beste dansbeentje voor en  
oefenen dan de mooiste danspasjes. Ze kijken er elk 
jaar naar uit om op Bolstjurrich te laten zien wat de 
vele trainingsuren hen gebracht hebben, net als wij!

locatie C/D 
Martkstraat & Appelmarkt 

Adam + eva

13:00 14:00 15:00 16:00

In prachtige blootpakken met vijgenblad, lopen de 
allereerste mensen door Bolsward. Ze flaneren, ze 
doen hier en daar hun boodschappen, alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Maar ze kibbelen 
over van alles en nog wat, zoals een echt stel. Je 
vindt ze wandelend over straat en in de winkels. 

Kontje kermis

13:30 14:30 15:30 16:30

Rooie Riek en Berend Bultje brengen een feestje! 
Hun alternatieve Hollandse teksten op Engelse 
liedjes zullen je flink laten lachen, en met hun  
kermis-achtige show steken ze de draak met  
oubolligheid. De romantiek spat af van deze twee 
welgevormde mensen. Ze wisselen hun samenzang 
af met gekke acts. Oud Hollandse spelen met een 
twist; spijkerpoepen, zaklopen, koekhappen, ezeltje 
prik. Maar dan anders.

Krist Doo, Wild Zwijn

13:15 14:30 15:45

Urki en Baraka zijn twee holbewoners uit de oertijd. 
Ze zochten naar het einde van de wereld, maar 
verdwaalden diep in het zwarte woud. Daar vonden 
zij een groot wild zwijn. Samen maakte ze een lange 
reis door de tijd en zo kwamen zij op miraculeuze 
wijze terecht in de wereld van de moderne mens. 
Een wonderbaarlijke avontuur vol grappige situaties 
in de binnenstad van Bolsward.

Compagnie with Balls 

14:00 15:15 16:30

Join the Parade is een swingende optocht. Een 
niet te missen blikvanger met twee 4 meter hoge 
figuren. Een gigantisch grote poppenman, danst in 
samenspel met Atharina.Deze charmante dame  
beweegt zich gracieus op een mans hoge bal van 
bijna 2 meter! Het publiek? Dat loopt er net als bij  
de rattenvanger van Hamelen achteraan en wordt 
geprikkeld tot hoogstaande dansbewegingen.  
Gegarandeerd swingen!

Joris the Welshmen 

13:00-17:00

Grappie de Kabouter 

13:00 14:00 15:00 16:00

Bekend van zijn ontmoeting met Willy in LuckyTV, 
en dit jaar op Bolstjurrich; Straatartiest van het Jaar, 
Grappie de Kabouter! Klein van stuk (90cm) maar 
groots als entertainer. Dit levende standbeeld moet 
je gezien hebben. De prachtige bronzen kabouter 
staat fier op zijn sokkel. Soms raakt-ie zijn hoofd 
kwijt. Dit levende bronzen standbeeld is een  
verbluffend-grappige, vrolijke en verrassende act. 
Uniek en perfect uitgevoerd!  

locatie M 
rijkstraat

Kunstbende cultuurbus

13:00-17:00

Kunstbende, de wedstrijd voor jong en creatief  
talent presenteert tijdens Bolstjurrich een heel  
bijzonder project. Deelnemers van de afgelopen 
editie zijn het avontuur met elkaar aangegaan en 
hebben samen nieuwe acts gemaakt! Verbaas je 
dus niet als je Taal met Dans gecombineerd ziet, 
Muziek met Theater, Film met Fashion en Expo  
met DJ. Dit alles in het decor van de enige echte 
Kunstbende podium Bus.

locatie g 
brug bij het stadhuis 

Witgoed en Tattoo 

13:00-17:00, DOORLOPEND

locatie N/E/I 
Stadhuis + VSB Bank 

BBB-Band 

14:30 16:15

Weima en van der Werf 

13:30 15:30

Duo Weima & vd Werf toert sinds de zomer van 
1996 langs het Noord Nederlandse popcircuit en 
heeft inmiddels al een behoorlijke naam opge-
bouwd. Er worden krakers gespeeld van… Beatles, 
Stealer’s Wheel, Stones, Kinks en diverse soul 
helden worden afgewisseld met moderner werk van 
o.a. Crowded House, Jack Johnson, Milow en  
Coldplay en een Nederpop repertoire.

Griezelen met Bolstjurrich.  

13:00-17:00

Binnenkort zal er in Bolsward een vleermuis fontein 
worden gerealiseerd. Met het Bolstjurrich Straat-
festival zal er tegenover het stadhuis echter al een 
beeld van een heks uit oude tijden te zien zijn. Maar 
is dit wel een beeld, of bewoog deze zojuist?

Het beeld is slechts het voorgerecht van een veel 
grotere belevenis. In het pand van de voormalige 
VSB bank (tegenover het stadhuis) zal met het  
Bolstjurrich Straatfestival een heus spookhuis  
worden opgericht. De bezoekers die durven, kunnen 
het pand betreden. Wie weet loopt het jongere 
zusje van de heks wel binnen rond...

locatie P/o 
Raadhuisplein 

MUZT 

13:00 14:15 15:15 16:15

Petticoat is de negende grote show van MUZT  
Musicalopleiding met in de hoofdrol ruim zeventig 
musicaltalenten uit de regio. De humoristische  
voorstelling begint in 1959 als Patricia Jagersma uit 
Winschoten de stoute schoenen aantrekt en haar 
droom om zangeres te worden gaat waarmaken. 
‘Pattie’ moet met vallen en opstaan ontdekken hoe 
zij de tegenwind kan trotseren. Hierbij komen  
diverse thema’s voorbij.

Poppenspeler 

13:00 13:45 15:00 16:00

Bolstjurrich is voor jong en oud, dus ook aan de 
kleintjes wordt gedacht. Op het knusse pleintje  
achter het stadhuis, tussen het raadhuisplein en  
de Wipstraat vertelt een poppenspeler met haar 
poppen een inspirerend verhaal voor kinderen  
tussen 4 en 8 jaar. Proef de sfeer op deze mooie 
locatie en ervaar samen het verhaal. 

Ruach Didgeridoo  

en Percussie groep 

13:45 15:00

Laat je meevoeren met de muzikale zonneschijn 
van de improvisatieklanken uit de instrumenten van 
Ruach Didgeridoo en Percussiegroep. Ruach is een 
didgeridoo & percussieband die ontstaan is rond 
het jaar 2000. Sindsdien spelen vele kleine, maar 
ook grote percussie instrumenten eveneens een 
belangrijke rol in het enthousiast improviserende 
gezelschap en dan komt er met veel plezier heel 
uiteenlopende muziek uit de hoge hoed. 

locatie V/K 
Jongemastraat 

Grandpiano

13:00-17:00

De Grand Piano is nogal een grote piano. Terwijl je  
fijn aan het pianospelen bent, en van de ene naar de 
andere toets springt, kan het zomaar gebeuren dat 
de piano plotseling mee gaat spelen. De interactieve 
Grand Piano is een muzikaal klimtoestel dat geschikt 
is voor kinderen (3+) en volwassenen. De Grand Piano 
daagt uit en verrast. Klim er op en bespeel hem.

Mr Rizzo

13:00-17:00

Mr. Rizzo is een medium die het publiek een  
bevrijdende ervaring biedt. Met zijn inschuifbouw-
keet brengt hij een ervaring van één minuut die je 
nooit meer vergeet. Een heel scala aan emoties  
passeert de revue tijdens deze ultra korte voor- 
stelling. Spanning en angst voor het onbekende 
tijdens de inschuif. Binnen volgen verwondering  
en surrealisme. Als je dan hard lachend weer naar 
buiten wordt getrokken is het onmogelijk de  
vragen van omstanders te beantwoorden.

locatie j 
JUMBOplein 

Platenbus 

13:00-17:00

Tussen al het theatrale en muzikale geweld even 
helemaal tot rust komen kan komende editie bij 
de Platenbus. Vanuit een oude brandweerwagen 
worden platen gedraaid met de rust van jaren terug. 
Hier weet je dat swing en relaxt samengaan. De 
open huiskamer is het rustpunt van het festival, maar 
zodra het feest dreigt te worden gaan de stoelen 
aan de kant en kunnen de voetjes van de vloer!

Weima en van der Werf 

14:30

Voor informatie kijk je bij Locatie N/E/I.

Twannies doe dingen 

13:00-17:00

Met Bolstjurrich kun je niet alleen bekijken, maar ook 
meedoen, bij deze act is het publiek zelfs essentieel. 
´Twannies Doe Dingen´ zijn interactieve fietskunst-
werken die door het publiek worden aangedreven. 
Bij ´Waterpret´ wordt door te fietsen het water rond 
gepompt en begint het te stromen en te spuiten, bij 
´Dromen´ kan je het gevoel krijgen dat je vliegt. Pret 
voor jong en oud!

locatie x
Broerekerk 13:00-17:00

Kijkdoos Kunst

Maak samen met de kunstenaars een bizarre wereld 
waarin niets is wat het lijkt. Dieren die groter en 
anders zijn, bomen die alles zien, loslippige bloe-
men. En op het gras midden in deze fantasie wereld, 
omringd door geuren en geluiden uit de tuin, 
hebben we een thee feest!

Gedichten waar je bij staat

Naturel chips, dikke sokken, onverwacht uitge- 
nodigd worden voor een uitje, rondlopen alsof ik de 
hele toko run, de hele nacht dansen. Dingen waar 
ze niet van houdt: de kattenbak verschonen, pluizig 
haar dat niet glad te krijgen is, barbarismen, dik- 
doenerij, boze mails, een gebroken hart hebben.
Schrijver, muzikant en performer Jamila Klaassen 
komt op Bolstjurrich gedichten schrijven waar je bij 
staat. Ze is te vinden in de Broerekerk.

Leticia Bal 

13:30-17:00

Als professioneel slagwerkster speelt Leticia Bal 
op hoog niveau op het door haar zelf gemaakte 
flessenorgel. Twee octaven lege flessen gevuld met 
verschillende hoeveelheden water. Ze speelt van 
Bach tot Brubeck en van de Buena Vista Social Club 
tot Bal. En dit op haar ‘afval’-instrumentarium waar  
zij een heuse ‘recycle-samba’ op speelt. Tijdens 
Bolstjurrich zal het publiek uitgedaagd worden aan 
deze recycle-samba mee te doen!

Beeldhouwster Mieke Edelman

Bauke Wielinga

Op zoek naar een karikatuur van jezelf?  
Bolswarder striptekenaar Bauke Wielinga maakt ze. 
De opbrengst van de tekeningen gaat naar Kika.

locatie Q 
Sneekerpoort 

Hayfever

14:45 16:00

Voor informatie over deze act kijk je bij Locatie B.

Festivalterrein

BOLSTJURRICH FOOD

13:00-17:00

Naast dit spectakel voor uw ogen en oren probeert 
Bolstjurrich dit jaar ook uw smaakpapillen te  
verrassen. Verspreid over het festivalterrein vindt 
u de leukste foodtrucks.
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