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In het jaar 2018 is het bestuur 3 keer bijelkaar geweest en een keer uit eten om afscheid te 

nemen van ons bestuurslid Bonne Talsma. Henk Postma is bereid om de plaats in het bestuur 

in te vullen en wordt tevens secretaris. Daardoor wordt Wietz Wiersma algemeen lid. Doordat 

J&M teaterwurk geen nieuwe productie op stapel had staan vanwege Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad2018 en er al genoeg te doen was op Cultureel gebied, werd er 1 vergadering 

doorgeschoven naar 2019.  

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats’ werd ook in het eerste 

kwartaal van 2018 nog doorgespeeld. Hoewel het de bedoeling was om de laatste voorstelling 

in het openingsweekend van de Culturele Hoofdstad te spelen werd er door de vele extra 

aanvragen nog doorgespeeld tot en met maart. In totaal werden er 32 voorstellingen gespeeld 

met meer dan 6000 bezoekers. Deze voorstelling werd dan ook heel positief afgesloten. De 

man fan dyn libben In 2017 heeft J&Mteaterwurk de rechten gekregen van de voorstelling 

‘De man van je leven’ van Arthur Japin. De man van je leven is een boek geschreven door 

Arthur Japin en later bewerkt tot een toneel voorstelling. De vertaling is gemaakt door 

Marijke Geertsma en zal worden gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en 

gastspeelster Anke Bijlsma. De regie is zoals elke voorstelling eerder in handen van Bruun 

Kuijt en de voorstelling zal in oktober 2019 in première gaan.  

Freonen en frijwilligers J&Mteaterwurk heeft een grote groep ‘Freonen’ en vrijwilligers. Dat 

is iets om blij mee te zijn en ook om trots op te zijn. In 2018 werd er speciaal voor de Freonen 

een zondagmiddag georganiseerd in IJsbrechtum met muziek en waar de Freonen werden 

bijgepraat over het afgelopen jaar en de plannen werden ontvouwd voor het komende jaar. 

Het was een zeer geslaagd ‘Freonefeest.’ Voor de vrijwilligers die altijd bereid zijn om te 

helpen met activiteiten van J&Mteaterwurk werd een rondvaart met eten georganiseerd. Ook 

werd een vrijwilliger bereid gevonden om de muzikale omlijsting te verzorgen.  

Iedereen genoot en allemaal vinden ze, dat het erg fijn is, dat hun hulp zo gewaardeerd wordt.  

Bestuur J&Mteaterwurk  

 


