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Redbad: prachtich om te sjen
Keningsferhaal fan ferline mei tinne lyntsjes ferbûn mei tiid fan no
Leafwyn mei op de eftergrûn Redbad en frou. 쏘 Simon Bleeker

Yn it ramt fan de ivichhyd hat It Iselmar der altiten al
west. Mei Starum leit it krekt wat oars, 950 jier bestiet it stedsje dit jier en dat wurdt fierd. Lokaasjeteater SULT bestiet 15 jier en dêrom wurdt it tagelyk
fierd mei keningen fan doe en minsken fan no.
STAVOREN - It no slacht de
taskôger temjitte by de yngong. Oan de iene kant de
âlde kening Aldgilles, fer-

pakt yn syn begraffenispak
fan syn eigen tiid. Oan de
oare kant opljochtsjende
‘kompjoeterterminals’ dy’t

is moai as teater en kastiel
foar de foarstelling Redbad.
Foaral om te sjen is it prachtich delsetten mei koarsang
en muzyk dy’t der in spesjale sfear oan jout. Redbad is
it ferhaal fan âld tsjin nij,
fan de kjeld fan de wet
tsjinoer de geast fan frijhyd.
Aldgilles is de kening dy’t
iepen stiet foar nije dingen,
syn bepaald net aardige
frou hinget op har âlde dei
oan de tiid dy’t west hat.
Redbad sjit syn heit oan de
polityk sein rjochterkant
foarby. ‘Law and order’ is
syn motto, allinne as de
leafde yn it spul komt, dan
set hy de wet stikem nei
eigen hân. Heit en soan
begripe elkoar net om’t
praten oer dy dingen net ta
de sterkste kanten fan harren repertoire beheart. De
soan moat fuort, as fremdling nei Helgolân koe doe
noch. Redbad wurdt skieden fan syn soan dy’t ûnder
ynfloed fan Aldgilles it
de besikers de gelegenhyd
tinken fan pake oernimt. As
jout fia twitter en tweet it
meilibjen te toanen foar de de âld man al barnend de
ferneamde kening en dêrnei Iselmar opgiet, wurdt it tiid
foar Redbad wat rjocht te
meie se in ljochtsje opsteksetten. Sa as hast altiten mei
ke. It Suderstrand en de
SULT, is de útfiering fernufklotsende Iselmar hoecht
tich betocht en prachtich
neat te dwaan om moai te
wêzen, de natoer is wat it is. om te sjen foar de taskôgers.
It minskewurk fan stellages Spektakel mei ûnferwachte
dat heal yn it wetter boud is, effekten wêrtroch de min-

sken de tiid en kjeld ferjitte.
Tige slagge op dat mêd. ‘As
de deaden it al net iens wurde, wat moatte wy dan?’ sa
rôp de bline Jûle nei it harsesskrabjen fan de beide
geasten fan de deaden. Dat
jildt ek in bytsje foar de
taskôgers foar de tekst of
boadskip. Der wurdt in bytsje te faak op itselde aambyld slein, de nuânse tusken
wat is en wat wie is wat
swartwyt steld. It boadskip
liket noch it meast op de
‘pamflettisten’ fan de santjinde iuw. Wat wy fertelle
moat oerkomme, in bytsje
oerdriuwe kin dan gjin kwea
as it de goede saak mar tsjinnet. In kloft wurkfolk rint
efter Redbad oan, in groep
keaplju en hannelsminsken
binne de opfettingen fan
Aldgilles tadien. Te folle ear
foar dy groep as it teminsten
stiet foar ekonomy, te min
eare yn dit ramt foar de
gewoane man yn de overal.
De echte wrâld is in stik
yngewikkelder, mar teater is
bûn oan de grinzen fan syn
eigen keunst. Mei in pear
pennestreken moat minske
en sitewaasje der stean. Wat
dat oanbelanget is Redbad in
slagge foarstelling, in oanrieder om der hinne. Dat kin
hjoed en op 23 en 24 septimber.
S Rynk Bosma

