Gouden Gurbe & Reünie
Het stond al een tijdje in alle agenda’s dikgedrukt, onderstreept en omcirkelt. 15 oktober, de
dag van de Gouden Gurbe uitreiking en de daaraan vastgeplakte reünie.
Met een grote groep Spetters togen we aan het einde van de middag richting Snits om daar
in theater Sneek de uitreiking van de ‘Fryske Oscars’ bij te wonen. Onderweg natuurlijk druk
speculerend of er voor het Tynster Iepenloft ook een prijsje in zou zitten dit jaar. In een
prachtige zaal waren we getuige van mooie optredens en natuurlijk de Gurbe
overhandigingen. Helaas hoefde niemand uit ons gezelschap uit zijn comfortabele stoel om
de Gurbe met beide handen aan te nemen om daarna een minutenlange en wervelende
speech ten tonele te brengen. O.a. onze buren van Iepenloftspul Opsterlân konden wel
juichen nadat zij de prijs voor beste voorstelling in de wacht sleepten, gefeliciteerd!
Lees het juryrapport over Spetters op onze website.

Na nog een drankje of twee in het theater verplaatste het Spetters feestje zich naar de
voetbalkantine om daar, onder het genot van een hapje en nog een drankje, met zijn allen
terug te blikken op het iepenloftspul en bij te praten met alle mensen waar je een half jaar
intensief mee hebt opgetrokken. Een prachtige dag, waarmee het hoofdstuk Spetters op een
mooie manier nu definitief kon worden afgesloten. Het vizier kan nu richting 2019.
Kom ons helpen!
Wil je ons helpen om het volgende Tynster iepenloftspul tot een succes te maken? Laat het
ons dan even weten via www.iepenloft.frl/2019. Met z’n allen zetten we de schouders er
weer onder
Spetters DVD
Kon je niet bij de voorstellingen aanwezig zijn? Of wil je het
spetterende spektakel gewoon nog een keer herbeleven? Dat
kan! Het hele stuk is vastgelegd op DVD, zodat je onder het genot
van een koude cola en een grote bak popcorn alles nog eens
rustig kunt terugkijken.
Bestellen kan via: www.iepenloft.frl/dvd
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