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gewiktgewogen

Feestlik SULT mei spultsjes yn soarten en maten
Plak: gemeentehûs, Warkum.
Selskip: SULT. Foarstelling: ‘Ja,
ik wol! Tekst: Edward Albee en
Ytsje Hettinga. Koreografy:
Raymond Guzman. Regy: Jan
Arendz en Pieter Stellingwerf.
Belangstelling: sa’n 180
besikers (fol). Noch te sjen:
sjoch www.teatergroepsult.nl

WARKUM - ‘Ja, ik wol’ fan teatergroep SULT giet oer de relaasje tusken minsken en oer dy
tusken gemeenten. By it iene
diel fan it trijelûk - dat de kommende wiken noch yn sân gemeentehuzen te sjen is - wurdt
de metafoar oer de gemeentlike
weryndieling der suver mei
geweld ynslein, it oare is foaral
geskikt om alles wat mei gemeentepolityk te meitsjen hat
eefkes te ferjitten.
De helte fan it publyk krige yn
de trouseal yn Warkum earst
‘Wa is bang’ te sjen, in troch
Marijke Geertsma ynkoarte
ferzje fan ‘Who’s afraid of Virginia Woolf?’ fan Edward Albee. Se
hie it stik fan twaeninheal oere
werombrocht nei 55 minuten.
Dêrmei giet it nedige ferlern, dat
seit himsels.
Wat itselde bliuwt is it echtpear George en Martha, dat de
teloarstellingen fan in jierrenlang houlik nei ôfrin fan in
feestje al spultsjedwaand útsute-

Dûns as in
metafoar foar
gemeentlike
weryndieling

In sêne út ’Wa is bang’, mei Jehannes Arendz, Feikje Hovinga, Jan Eekma en Astrid Reitsema.
let oan de folle jongere Nick en
Honey. Wat ûntbrekt is hoe’t it
troch de stûkjende karriêre fan
George en de argewaasje fan
Martha dêroer safier komme
koe dat se neat leaver dogge as
elkoar fernederje yn it bywêzen
fan oaren. Ek fan George syn
oergeunst op de briljante Nick
bliuwt net folle oer.

Dy brille fan Nick is yn it
spyljen fan Jehannes Arendz ek
fier te sykjen. Mar de manier
wêrop’t er it ûngemak en de
sosjale ûnhandichheid fan Nick
oergean lit yn in ûnwisse foarm
fan lilkens is moai. Astrid Reitsema draacht as it mûzige sjutsje
Honey op tige oertsjûgjende
wize de ûnskuld fan it plattelân
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út: sokken binne yn Fryslân net
oars as yn Amearika.
Mar it stik driuwt fansels op
de beide haadrollen. Feikje Hovinga slingeret as Martha prachtich hinne en wer tusken tagedienens foar har George en
frustraasje oer syn mislearjen.
Jan Eekma is sa subtyl miskien
net yn dy ôfwikseling fan stim-

mingen, mar lykwol bliuwt syn
George goed oerein yn de oarloch dy’t houlik hjit. Is dat houlik earder wolris ferlike mei in
hegedrukpanne, hjir is de ferliking mei in dieltsjesfersneller
earder op syn plak.
Op it wurdbombardemint fan
Albee folge in titelleaze koreografy fan Raymon Guzman troch

Dance Explosion. Oan de hân
fan nûmers út de jierren sechstich - benammen útsocht om ’e
teksten - riedt in fereale pearke
him ta op de brulloft.
Op it hichtepunt fan it lok ‘Take another piece of my heart’
- komt der in twadde frou yn it
spul dy’t de brêgeman foar noch
folle moaiere ‘Nights in white
satin’ noeget. Neffens Pieter
Stellingwerf, artistyk lieder fan
SULT, kin de dûns sjoen wurde
as in metafoar foar de gemeentlike weryndieling. It ferget lykwols in folslein feramtlike geast
om de krêftige elegânsje fan de
leden van Dance Explosion te
assosearjen mei wethâlders en
gemeentesiktarissen.
‘Ja, ik wol’ wurdt ôfsletten mei
in ‘muzikale teaterdressuer’ fan
Ytsje Hettinga yn de regy fan
Stellingwerf. Yn in hynstebak
fjochtsje de famyljes Van der Wal
en Van Poort tot Houkesloot in
potsje teatersport mei elkoar út
op de brulloft fan soan Bonte en
dochter Katarine.
Dêryn wurdt neat oan it tafal
oerlitten om it publyk dúdlik te
meitsjen dat it nei in metafoar
oer de weryndieling sit te sjen.
De spulsjes dy’t spile wurde
hawwe noch gjin tsiende fan de
ympakt fan de spultsje fan George en Martha, mar as ôfsluting
fan in hiele jûn teater hat it
krekt de goede feestlike sfear.
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