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Gjin mûnen, wol yntegrale Tsjechov
Plak: Nijhuzum. Selskip: SULT.
Foarstelling: Krang. Tekst: Anton
Tsjechov. Oersetting en bewurking:
Ytsje Hettinga. Regy en bewurking:
Romke Gabe Draaijer. Belangstelling:
130 besikers. Noch te sjen: jûn en
17, 18, 19, 23, 24, 25 en 26 septimber. www.teatergroepsult.nl
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n mei feestflachjes fersierde
boereskuorre, trije mei wetter
folle hottubs, in boer dy’t mei in
swimfest om it boarst, in snorkel
op ’e holle en ’flippers’ om ’e fuotten yn ien fan dy tobben rûgelet. It
sil net by elkenien fuortendaliks
assosjaasjes oproppe mei Anton
Tsjechov. SULT ferbynt dy beide
sûnder problemen mei elkoar en
makket dêrmei fan Tsjechovs earste, komselden spile grutte stik
Ivanov wat moais.
Ivanov hat noch net de subtile
toanen tusken licht en swiermoe-

I

dich fan lettere Tsjechovstikken as
It kersehôf en Omke Wanja. Dêr’t de
measte personaazjes yn dy ripere
stikken faak goedwollende minsken
binne dy’t troch naïviteit, loaiens of
dranksucht net folle fan it libben
witte te meitsjen, dêr is it titelpersonaazje fan Ivanov yn syn lamliddigens in regelrjochte smjunt. Syn
earste frou trout er om it jild, mar
as heit en mem net mei de sinten
fanwegen komme, lit er har iiskâld
falle en trout er in twadde rike frou.
SULT hat de foarstelling Krang
neamd: tsjin de tried yn, efterstefoaren, binnenstebûten. Dat wie
om’t oersetster Ytsje Hettinga en
regisseur Romke Gabe Draaijer mei
Ivanov kommentaar jaan woene op
de diskusje oer de wynmûnen. By
eintsjebeslút is dêr net folle fan op
’e hispel kommen. Healwei de kuier
fan de iene lokaasje nei de oare
fertelt Romke Gabe oer de plannen
fan Ivanov foar in wynmûnepark,
mar dêr bliuwt it dan ek by. En dat
is miskien mar better ek, want

Ivanov – Ivan Andringa hjit er yn
Krang – is op syn 35ste útbaarnd.
Hy begrypt himsels net, wit net wat
er wol, hat elke aardichheid oan it
libben ferlern. Absolút net it type
om in wynmûnepark oan te lizzen.
Gjin eigentiidske bewurking dus,
mar in yntegrale, justjes ynkoarte
Tsjechov. Minsken mei minder
goede ûnderfiningen mei de Russyske skriuwer hoege har net fan in
besite oan Nijhuzum wjerhâlde te
litten. By SULT gjin lange sênes mei
filosofearjende lânhearen en omhingers dy’t har deaferfele, mar
relatyf koarte sênes op ûnderskate
lokaasjes. De moaie Sasja fiert har
jierdei mei in swimfeestje, de earste
frijerij fan Sasja mei Ivan is op in
tsjuster boerehiem mei trekker en
wein en de lêste sêne – de brulloft
fan dy beiden – is bûtendoar mei it
moai útljochte tsjerkje fan Nijhuzum op ’e achtergrûn. Nije ynsichten oer wynmûnen smyt it net op,
wol in moaie foarstelling.
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