
Een mooie Friese avond, dat is Grond! 

Deze keer een verslag in het Fries omdat wij vrijdag 6 november 2015 met de CCNWF een 
uitstapje hebben gemaakt naar De Lawei, in Drachten, voor een 4 uren durende voorstelling van 
Tryater. Het stuk Grûn (Grond), een familiekroniek ter ere van het 50-jarig jubileum en 
geschreven door artistiek directeur Ira Judkovskaja, vertelt het verhaal van drie generaties over 
50 jaar. 
 
Het uitstapje was deze keer met de bus, tenminste als leden dat wilden natuurlijk want ze konden 
ook met eigen vervoer gaan. In Drachten werden we persoonlijk door een medewerkster van 
Tryater welkom heten en zij begeleide ons de hele avond. 
Na een drankje en een heerlijk maaltijd gingen we om 19:30 uur de zaal in voor het eerste deel. 
We leerden maar liefst 17 personages kennen, ontdekten hoe de verhoudingen lagen tussen 
families en hoe liefde niet past tussen mensen van verschillende religies (Rooms en Hervormd). 
In deel 2 werd er een verjaardag gevierd en zagen we dat 'spacecake' en drank tot hilarische 
taferelen leidde. Heel vernuftig hoe daarbij het decor gebruikt werd. 
In het laatste deel liet het gezelschap van Tryater ons zien hoe betrekkelijk het leven eigenlijk is 
… en toen was het al bijna middernacht. 
 
Er werd gespeeld in de grote zaal van de schitterend verbouwde Lawei, waar het 
decor omgetoverd was tot een universum van zwevende planeten en een 
grote ronddraaiende schijf, met daarop grond dat in rijen geploegd was. 
Misschien wel leuk om even te noemen is dat voor wie het Fries niet verstond (in elk geval twee 
leden ) er oortjes met een Nederlandse vertaling beschikbaar waren. Mooi dat die mogelijkheid er 
was! 
 
In de pauze (twee keer) en aan het einde van de voorstelling stond drinken en wat lekkere hapjes 
voor ons klaar, goed geregeld dus. Om 1:00 uur 's nachts reed de bus de parkeerplaats in 
Franeker weer op. Al met een al een zeer geslaagd arrangement van Tryater in samenwerking 
met De Lawei en Dalstra Busreizen. We kijken terug op een mooie Friese avond. 
 

Meer over Grûn op de website van Tryater. Hieronder de foto’s van het uitstapje. 

 

	  


