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IEPENLOFTSPUL IT DEIBOEK FAN ANNE FRANK 

 

 

Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank op geboortedag van Anne in première in Deinum 

Op 12 juni 1929 wordt in Frankfurt am Main Annelies Marie Frank geboren. Op 12 juni 2015, op haar 

86e geboortedag, beleeft Friesland de Friestalige première van het Iepenlofspul It Deiboek fan Anne 

Frank. Het dagboek dat haar beste vriendin was tijdens de oorlog en haar na haar sterven in 1945 

wereldberoemd maakte. 

 

 

Het bijzondere locatietheater neemt de kijker tegen een uniek decor mee naar het leven in het 

Achterhuis. Het verhaal wordt verteld zoals het was in de tijd waarin het speelde. We zien alle 

onderduikers tijdens het dagelijks leven in het Achterhuis. We voelen hun emoties en gedachten en de 

puberale worstelingen van Anne vanaf het moment dat zij gedwongen wordt onder te duiken. Maar 

ook zien we de inwoners van Amsterdam worstelen met de facetten van de oorlog. Een team van 20 

figuranten zullen deze belevenissen laten zien aan het publiek. 



Het iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank is een project van Stichting Stadstheater Leeuwarden. 

Deze stichting bestond op 1 maart 2015 alweer vijfentwintig jaar en wil vanwege haar jubileum dit 

bijzondere project uitvoeren in juni 2015.De stichting werkt in dit verband samen met It Holt in Deinum 

en AMSTOR Entertainment uit Ried. 

Vanuit de hele provincie werken meer dan 60 vrijwilligers mee aan deze iepenloftspul ervaring. De 

medewerkers komen onder andere uit Deinum. Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Dronrijp, 

Heerenveen, Drogeham, Tijnje, Sint Annaparochie, Sneek, Lippenhuizen, IJlst, Berlikum en 

Wommels. De repetities zijn in december 2014 begonnen en vanaf 7 mei 2015 gaat de ploeg naar 

buiten om in het decor te oefenen. 

Het Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank wordt op de onderstaande data opgevoerd bij It Holt in 

Deinum. Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. De tribune gaat om 20.30 uur open. 

 

Voorstelling Reserve Tweede reserve 

vrijdag 12 juni 2015 maandag 15 juni 2015 woensdag 1 juli 2015 

zaterdag 13 juni 2015 woensdag 17 juni 2015 woensdag 1 juli 2015 

donderdag 18 juni 2015 maandag 22 juni 2015 donderdag 2 juli 2015 

zaterdag 20 juni 2015 dinsdag 23 juni 2015 vrijdag 3 juli 2015 

vrijdag 26 juni 2015 maandag 29 juni 2015 zaterdag 4 juli 2015 

zaterdag 27 juni 2015 dinsdag 30 juni 2015 zaterdag 4 juli 2015 

 

Kaarten € 21,00 p. stuk 

Jongeren tot 16 jaar € 12,60 p. stuk 

 

Voor kaartverkoop of andere informatie kijk op www.itdeiboekfanannefrank.nl 

 

Tot slot is er nog een opname van GP TV te bekijken op: https://youtu.be/hgAx9DG7IyA 

 

Bron: Deinumdorp.nl 
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