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Van Concertgebouw naar dorpshuis Ryptsjerk
Poolse band Kroke voor Under
de Toer in Ryptsjerk
Ruurd Walinga

Ryptsjerk | Ze speelden in het Concertgebouw in Amsterdam, op het
North Sea Jazz Festival en in veel grote concertzalen in de wereld, maar
deze week is het dorpshuis de Einekoer en de kerk in Ryptsjerk hun
speelplek. De fameuze Poolse band
Kroke geeft vandaag, morgen en zaterdag een concert in de kerk en gaf

de afgelopen avonden workshops
aan muzikanten in het dorpshuis.
Mysterie
De drie Poolse muzikanten zijn hier
voor Yn it skaad fan ’e toer. Dit muziektheaterstuk in het kader van het Under de Toer-project van LeeuwardenFryslân 2018 gaat over het mysterie
van een gemummificeerd lichaam
onder de kerkvloer. Dat zou Antje
van Uylenburgh zijn, de schoonzus
van schilder Rembrandt van Rijn.
De Van Uylenburghs hadden vroeger een bloeiende kunsthandel met
Polen. Vandaar dat de initiatiefgroep

uit Ryptsjerk contact zocht met een
Poolse band. ,,Wy hawwe de stoute
skuon oandien om Kroke te freegjen
en it is slagge”, vertelt produktieleider Simone Montsma. ,,Yn it ramt fan
Kulturele Haadstêd moast der in link
wêze mei in Europees lân en dy ha wy
fûn.”
Van Uylenburgh, die burgemeester in Leeuwarden was, had een buitenverblijf in Ryptsjerk. ,,It gerucht
giet dat Antje van Uylenburgh hjir
yn’t tsjerke begroeven leit mei in
skat. Fraach is yn it stik: moatte wy dy
no opgrave of net?”
Kroke bestaat al 25 jaar en komt

uit Krakau. Eerst speelden de bandleden Joodse klezmermuziek, maar
sinds vele jaren ook jazz en moderne
muziek. Ook verkennen ze steeds
muzikale grenzen. Ze werkten samen met onder anderen filmregisseur Steven Spielberg, popmuzikant
Peter Gabriel en klassiek violist Nigel
Kennedy. De afgelopen dagen gaven
ze workshops aan lokale musici.
Martin Beekman uit Ryptsjerk
maakt, geïnspireerd door die workshops, de komende tijd arrangementen voor de muziek bij de voorstellingen die in oktober plaatsvinden.
Want dan is pas het echte grote thea-

terspektakel met acht geplande voorstellingen.
Deze week is er een opwarmertje
met drie theaterkuiers en concerten.
De kuiers zijn al stijf volgeboekt; de
concerten nog niet. ,,De ‘voorspelen’
binne wat út ’e hân rûn”, legt Montsma uit. Zeker 75 dorpelingen lopen
de komende dagen in zeventiendeeeuwse kledij rond en 25 werken
mee als vrijwilliger.
De concerten van Kroke in de
kerk van Ryptsjerk zijn van vanavond tot en met zaterdag, elke
avond om acht uur

