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‘Zout West’
waait uit alle
richtingen
De varende voorstelling Zout West van
Teatergroep Sult overspoelt het publiek met een kleurrijke mash-up van
muziek- en theaterstijlen. Zet je
schrap.

Boer Germ en zijn prinses, die niet kan kiezen.

De jonge toneelspelers uit Balk met graankorrels.

De slotscène van Zout West, een kleurrijke voorstelling aan de waterkant.
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‘D

Niemand heeft
trek in de boer
met de viltige
bos haar

De prinses en de bronstige relatietherapeut in gesprek.

it fielt in bytsje as in
reuny. We ha elkoar
hast in wike net
sjoen.’’ In zijn paarse
kostuum overziet dirigent Arjen
Steur het publiek, het koor daarachter en het orkest aan de boorden van
de Sleattemer Mar in Balk. Met 240
bezoekers is de voorstelling Zout
West dik uitverkocht.
Teatergroep Sult, actief in de Zuidwesthoek, heeft vorige week pech
gehad met de varende theaterproductie Zout West. De uitvoering in
Woudsend kon donderdag niet
doorgaan vanwege het hondenweer
en vrijdag waren de stemproblemen
van hoofdrolspeelster Alie Ludema
te groot om los te gaan in Heeg.
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Maar zaterdagavond kunnen ze
spelen. Dij aan dij zitten de mensen
tegenover het decor: een reusachtige gele bank die op een ponton bij
het badpaviljoen afgemeerd ligt. Een
pontje brengt de spelers naar het toneel. Met een zwiepje van zijn baton
brengt Arjen Steur de boel in beweging.
Alles draait om boer Germ (Skelte
Anema), een eenzame jongfeint en
zo groen als gras. Hij zoekt een leuke,
vlotte meid (hier klinkt een Boer
zoekt Vrouw-vioolmelodie) die gezellig met hem op de bank wil zitten.
Maar niemand lijkt trek te hebben in
de zonderlinge boer met de viltige
bos haar en de kraai op zijn schouder. Wat volgt is een 2,5 uur durende
mash-up van allerlei muziek- en
theaterstijlen in twee talen. Het ene

moment zitten de mensen in een
blijspel vol onderbroekenlol, met
een draaiende vibrator in een handtas als hoogtepunt, en even later is
een wiegeliedje voor Germ, die zichzelf in slaap huilt, juist ontroerend.
Er is ook een historische lijn uitgezet. In zijn rol als verteller onderwijst Jacob Hettinga het publiek
over het ontstaan van de Zuidwesthoek. Dat er vroeger alleen maar ijs
door deze streek gleed. En hé, die
eerste Friezen waren ook gelukszoekers. Het gaat ook even over de Zuiderzeewet, die een eeuw oud is.
Dan is daar de verveelde koning
(Symen Sjoerd de Vries). Pissend,
slempend en waggelend schrijft hij
een wedstrijd uit. Wie het beste verhaal zonder einde kan schrijven,
mag met zijn jongste dochter (Alie

Ludema als zeemeermin met bindingsangst) trouwen. Want dat is
toch liefde? Liefde is een verhaal.
Mooi bedacht aan deze theaterproductie is de inspanning van de
deelnemende dorpen. In elke speelplaats treedt het plaatselijke koor,
orkest en een groepje jonge spelers
aan. Het initiatief komt van tien culturele clubs in de Zuidwesthoek, verenigd in de stichting Een brug slaan,
die graag iets bijzonders met LF-2018
wilden doen.
Dirigent Arjen Steur heeft de wind
eronder bij het publiekskoor. Zo’n
sing-along moet toch een beetje op
gang komen. Aan het begin van de
avond gebeurt het meezingen vooral voorzichtig, maar onder zijn aansporingen klinken de liederen aan
het slot ver over de Sleattemer Mar.

Het nadeel van zo’n mash-up is
dat er weinig ruimte is om de karakters uit te diepen. De gebochelde
brugwachter, de overspannen huisarts, de mem van Germ in een burka,
de hitsige cliché-gay: ze duiken op
en verdwijnen weer. Het voordeel is
dat er voor iedereen wel iets bij zit.
Er is veel gelachen in Balk.
En het verhaal over de liefde? De
liedteksten van schrijver en dichter
Eppie Dam, winnaar van de Gysbert
Japicxpriis 2017, vertellen dat verreweg het mooist, ja ook op melodieën
van Hollandse hits als Ik voel me zo
verdomd alleen van Danny de Munk
en Zij van Marco Borsato. Wy binne
de wyn en de kjeld foarbij / Wy bin it
summum fan kearend tij / Sa mysterieus en sa waarm tagelyk / En it
makket ús ryk / We bin frij.

Varend locatietheater
Het varende locatietheater van
Teatergroep Sult is nog tot half juli
op tournee door Zuidwest-Friesland. De afgelaste voorstellingen
van Woudsend en Heeg worden
woensdag- en donderdagavond
ingehaald. De andere speeldata
zijn 29 juni in Oudega/Blauwhuis,
1 juli Bolsward, 5 juli Workum, 6
juli Oppenhuizen en een grote
finale in Sneek op 7 juli. Zout
West is een bewerking van twee
Friese volksverhalen: Een verhaal
zonder eind (1862) en De droom
van het geluk op de brug (1941).
Het stuk is geschreven door Robert
van Dijk. Regie: Anne Zijlstra.
Muzikaal leider: Kees van der
Meer.

