Veurweerderi bi'j et ter beschikking stellen van de revue 'Hoe oolder, hoe jonger'
De teksten van de schetsen en de lieties blieven eigendom van de schriever.
Hi’j het et recht om de tekst of dielen daorvan laeter weer te bruken of beschikber te stellen
an aanderen.
De teksten meugen niet deur dadden bruukt wodden, of deurgeven of deurverkocht wodden, zonder
toestemming van de schriever.
Bi'j et vermelden van wie de meziek maekt het bi'j de lieties, moet de schriever as ‘medecomponist' nuumd wodden. (Hi'j het veur de 'grondwieze' van de lieties zorqd).
Bi'j et laeter weer bruken van de lieties mag de schriever beschikken over alle meziek die
bi'j dat lietien schreven is.
D'r wodt overleg pleegd mit de schriever as:
d'r schetsen votlaoten wodden
- d'r lieties votlaoten wodden
- d'r meer dan 20 gezegden votlaoten wodden
- as de aord of de loop van een schets of lietien wiezigd wodt (veur kleine wiezigings in
zinnen, as de strekking mar geliek blieft, is dat niet eudig. Zinnen meugen veraanderd wodden
as dat beter heurd of beter uutkomt.)

Vertegenwoordiger/ster
Dörpsgemienschap Boyl

Harmen Houtman

P E R G R A M M E
1 • Hoe oolder, hoe jonger +
2. Disse band. +
3. De solsitaosie
4. Een starke man +
5. Et onverwaachte anbod
6. 'optreden koor of volksdaansers'.
7. De siepsop, zaand en soda blues +
8. 8eppes Rock +
9. Op tournee
10. De wereld in +
PAUZE
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jou bin een ster +
Wat een gezicht t
Een masker veur? +
In Peries
Een kroeg, een kefé +
'Optreden koor of volksdaensers'
Oh, dokter +
Wie is normaal?
Succes +
ENDE

Heufdrollen;
Opoe
Beppe
Piet
Jan
Va
Moe
Kiwi
Trientsje
Hiltsje
Sjeik Teunis
Dokter Albert
Dokter Bernard
Zuster
Journalist Klaas
Journalist Bert
'de Onbekende

-moet zingen en speulen
-moet speulen en ien keer zingen
-moet zingen en speulen kunnen
-moet zingen en(wat minder) speulen
alliend speulen
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Dokter
Janneke

-moet zingen en speulen.
,,
en hiel even speulen.

Eventuele dubbel-rollen:
Kiwi - zuster -Hiltsje
Trientsje - zuster - Hiltsje
Moe - Hiltsje
Dokter Albert - Journalist
Dokter Bernard - Journalist
Va - 'de Onbekende'
Diverse solo’s in lieties,+ vaast groepien veur zang (4 á 6)
Boyler Koor.
Volksdaans-groep.
Peer leden van moterclub Chaos.

