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gewiktgewogen

Aldgilles en Redbad dopje der ien
Plak: Starum, Suderstrand.
Barren: premiêre foarstelling
‘Redbad’. Selskip: SULT. Rezjy:
Pieter Stellingwerf. Bewurking:
Eric Hoekstra, Pieter
Stellingwerf. Belangstelling: in
450 minsken. Noch te sjen: 16,
17, 21 (ekstra), 23 en 24
septimber (16 en 17 útferkocht.)

STARUM – In iepenloftspul wol
regisseur Pieter Stellingwerf de
foarstelling ‘Redbad’ net neame.
Selskip SULT makket wat yn syn
namme besletten leit: lokaasjeteater. It spylplak spilet in wichtige rol en bepaalt mei wat regisseur en spilers hjir it publyk
foartoverje.
Dat spylplak is diskear it Suderstrand by Starum. In hoeke
dêr’t de eleminten harren eigen
rol opeaskje, sa’t SULT al fernommen hat – in goed wike lyn
waaide in grut part fan it dekor
om. Sa’n lokaasje freget om
grutte gebearten.
Stellingwerf hat ‘Redbad’ dan
ek oankundige as suver monimintaal, en de grutste SULTfoarstelling oant no ta. Der
docht njonken muzykgroep
Reizger in megakoar fan omtrint
hûndert sjongers oan mei, in
kastiel fan steigerbuizen riist op
út de Iselmar en de kostúms fan
Dianne Bonnema ûnderstreekje
de keninklike status fan de haadfigueren.
Njonken it plak en de oanlieding – 950 jier Starumer stedsrjochten, fyftjin jier SULT - freget
ek it ûnderwerp hast om in
monumintale oanpak. Utgongspunt binne de fiif keningsdrama’s fan Douwe Kalma. Dy
wurde no as ûnlêsber en ûnspylber beskôge. Bewurker Eric
Hoekstra neamt se planút hopeloas: ,,Kalma op syn slimst’’.
Hy hat der mei Pieter Stellingwerf in folslein nije draai oan
jûn en mei súkses. Harren stik
giet ek oer fernijing – de drang
derta en de eangst derfoar. Kening Redbad, dy’t tweintich jier
ferballe west hat op Helgolân,
komt nei de dea fan syn heit
Aldgilles werom nei Fryslân. Hy
wol it âlde Fryslân beskermje

tsjin de ynfloeden fan frjemdfolk, mar komt yn konflikt mei
syn eigen soan Leafwyn, dy’t fan
pake silger folle romhertiger
opfettings meikrigen hat.
Wa’t bang wêze mocht foar in
âldfrinzich stik oer keningen út
in dizenich ferline, kin gerêststeld wurde. Yn it keningsdrama
dat by Starum spile wurdt, tsjinnet it ferhaal fan de iere Fryske
keningen om in like tiidleas as
aktueel ferhaal te fertellen oer it
ivige konflikt tusken generaas-

jes, en oer de striid tusken fernijingsdrang en behâldsucht. En
dan makket it net út oft it giet
om de hillige iik, de Fryske taal,
moderne kommunikaasjemiddels, of in famke dat it oanleit
mei in ‘frjemdling’.
SULT slagget der wer yn syn
publyk ûnferjitlike bylden foar
te toverjen. De fiersichten, it
buizekastiel, de radarpost op it
wetter, de grutte mêst dy’t omgiet, de mannichte folk, de
frjemde figueren dy’t as bûten-

Fjoer en wetter nimme it lichem fan kening Aldgilles op.
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ierdske wêzens mei in boat oan
wâl komme om de nije tiid en
de nije religy te bringen, fjoerpylken, fakkels, it sjocht der
allegear prachtich út.
Mar it bliuwt net hingjen yn
moaie plaatsjes. Nettsjinsteande
de suver monumintale oanpak,
lûkt it spul de taskôgers oanienwei mei yn it stik. De teksten
binne net forsearre of heechdraavjend, mar rjochtút en dúdlik. En de spilers witte de emoasjes, dy’t heech oprinne tusken de

generaasjes, goed fielber te
meitsjen. It is gewoan spitich
dat it op in stuit samar skoft is.
Hoe yngeand de konflikten ek
binne – sels de geasten fan de
deaden kinne it net iens wurde swier wurdt it stik net, om’t der
hieltyd fleachjes humor en relativearring binne. Bygelyks yn de
figuer fan de bline sjenneres
Jûle, dy’t fisioenen hat fan striid
en bloed en tonger. Mar ek as
Aldgilles en Redbad efkes prate
moatte as heit en soan. Wat

dogge se dan? Se dopje der ien.
En letter docht Redbad itselde
mei syn eigen soan Leafwyn.
Sokke mominten bringe it stik
hielendal by dizze tiid. De ferwizings nei de aktualiteit binne
net te tellen. SULT wit mei ‘Redbad’ net allinne in âld keningsdrama nije betsjutting te jaan,
mar set yn it foarste plak in
kostlike lokaasjefoarstelling del.
Moai dat soks beleanne wurdt
mei perfekt premiêrewaar.
FEDDE DIJKSTRA

