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Oan alle details
wurdt tocht yn De
Bûsedokter fan Sult
Recensie
Jelle Terwal

T

eatergroep SULT slagget
derby alle produksjes dy ‘t
se produsearje yn nuveraardige en nijsgjirrige lokaasjes te
finen yn de Súdwesthoeke. Ek dizze
kear: by de premjêre fan De Bûsedokter wurdt it publyk wolkom hjitten
yn de smûk, en tematysk oanklaaide
romte fan Blommewinkel Fleurig
Buiten yn Koudum.
Yn de rin fan de foarstelling, dy ‘t
plakfynt yn de kassen fan it de saak,
wurdt dúdlik, dat de ferhaalline oer
de ûntjouwingen yn de sûnenssoarch betocht is mei de beskikbere
lokaasje as basis.
Haadpersoan Jacob Goedhart,
moai delset troch Jan Eekma, is mei
pensjoen gien en eidet syn libben as
dokter nochris oer, wylst er as túnker syn ferdivedaasje siket. We
folgje – foar in part yn in fertelfoarm – it libben fan Sacco Sorgdrager, oannimlik delset troch Jehannes Arendz. Dizze túnker fan berop
wurdt gewaar, dat de digitalisearring, it tiidgebrek en wat ek mar
mear yn de hjoeddeiske sûnenssoarch liede kin ta situaasjes, dy ‘t it
deiljocht net ferdrage kinne. In app
op syn ‘snoadfoan’ soarget foar de
nedige argewaasje.
It konsept kloppet folslein. Oan
alle details wurdt tocht. Op guon
mominten is op de eftergrûn it
bûnzjen te hearren fan de hertslach.

As de spesjalisten fan it sikehûs foar
it gerjocht komme moatte, útbylde
as karnavaleske clowns, heart men
hiel sêft op de eftergrûn in hiel
ferfelend laitsjen. De sûnenssoarch
laket elkenien út, sa heart it wol.
De klaaiing is tige tapaslik. Treflik, dy euro- en barkoadetekens op
de doktersjassen! Dy klaaiing foarmet yn kombinaasje mei in tûk,
kleurich ljochtplan mei tsjin- en
fuotljocht en it gebrûk meitsjen fan
de oanwêzige eleminten, bygelyks
de wetterkraan, foar in oansprekkend gehiel. De multifunksjoniele
praktikabels wurde op allerhande
wizen yn it brede spylflak benutte.
It is in aardichheid om mei te
meitsjen: In koar fan ‘echte’ húsdokters levert op ferskate mominten in muzikale bydrage oan dizze
foarstelling. De teksten, op foar in
part besteande muzyk, binne aktueel en passend. It nùmer Alles moet
door bliuwt hingjen.
Mei boartlike taal en tige passende nammen foar de rolfigueren,
betocht troch Hans Brans en Pieter
Stellingwerf, húsmannnet de spilersploech in moai skoft op de flier
fan de kas om.
Minpuntsje fan it stik is dat de
sûnensproblematyk wolris wat te
wiidweidich foarlein wurdt oan it
publyk. Mar al mei al mei SULT
(ûnder regy fan Pieter Stelling) tige
grutsk wêze op dizze produksje.
Foar de De bûsedokter binne noch
kaarten op 14, 21, 22 en 23 novimber. Mear ynfo op www.teatergroepsult.nl

