Romke Gabe Draaljer uit Molkwerum speelt Huck In 'De Held en syn Sokken' van Sult

Talen

I

raaijer debuteert bij Su t

De 24-jarige Romke Gabe Draaier uit Molkwerum speelt samen met Sjoerd Blom de hoofdrol in de
familievoorstelling 'De Held en syn Sokken', met de verhalen van Tom Sawyer als de rode draad.
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Foto Mart je van der Meer

Draaijer, hij is tweedejaars
student docent theateropleiding aan de NHLin Leeuwarden, is bijzonder ingenomen
met zijn rol in het stuk dat
Sult de komende dagen diverse malen op de planken
brengt in Skipshellling Blom
naast de zeedijk in Hindeloopen. Draaijer is een veel
gevraagd acteur en zit ook in
de talentenklas van Tryater.
Zijn doorbraak was in 2008
met zijn rol als een autistische jongen in het openluchtspel 'Jou my wjukken' in
Jorwert. Voor die rol ontving
hij de Gouden Gurbe.
Een jaar later stond hij weer
in Jorwert in 'Tuskentiid'.
Voor zijn afstudeeropdracht
van de opleiding artiest!
drama aan het Frie land
College maakte hij in 2011
het openluchttheater Fisk dat
zich afspeelde aan de boor-
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den van het Ijsselmeer bij
Molkwerum. Tryater had hem
inmiddels ook ontdekt. Met
dit gezelschap speelde hij in
llstêdetocht, MOOFen Macbeth. Door al deze drukte
moest hij vragen van uit om
ook daarin eens mee te spelen afwentelen.
"Mar ik woe wol hiel graach
by Sult pylje. Sult kin ik al
fan doe't ik noch lyts wie.
Doe spilen se alris yn Molkwar. Ik fyn it ek prachtich om
ris mei Pieter Stellingwerf te
wurkjen. Syn wurkwize en dy
fan Sult is hiel eigen, it is
altiten wat aparter en byldzjend hiel sterk. Ik bin bliid
dat ik no meispylje kin. It
past yn myn aginda."
Sult wil graag werken met
jonge talenten, zoals Draaijer.
Voor volgend jaar is hij inmiddels gestrikt om de rol
van regisseur op zich te nemen. "Ik sjoch no yn 'e keu-

ken. Ik fiel my no de souschef mei Pieter as chef en dan
stean ik takomjier oan it roer.
It is fan els prachtich om wat
te meit Jen mei dit artistike
team en Pieter as coach." Wat
er volgend jaar gespeeld
wordt is nog niet bekend.
"We tinke oan Ivanov fan
Anton Tsjechov. Dat stik nei
de tiid fan no bringe, mar dat
is noch net wi ."
Veel luchtiger i de familievoorstelling 'De Held en syn
Sokken'. Stellingwerf liet zich
inspireren door de spannende verhalen van Tom Sawyer
en zijn maat Huckleberry
Finn. Draaijer speelt Huck en
Sjoerd is Tom. De uitdaging
voor de jonge acteurs i om
zich in te leven van eenjongen van 10 jaar. "Dat stiet dan
dochs wer fier fan ûs of. Huck
wol frij wêze, hij hat gjin
leafde mear, moat eins nei in
pleechgesin mar dat wol er
net. Tom lykwols komt ut in

streng gesin en wurdt thûs
nochal koartholden. Huck
giet mei Tom mei op aventoer."
"Wy kinne wol oewehoere yn
it stik en kattekwea ûthelje.
Dat is hiel leuk en dochs
moat it ek wer in boadskip
ha. De jongens sjogge wat en
dan kinne se net mear nei
hûs. Se bedarje op in eilän en
doarje ek net mear op hûs
oan. Se flechtsje, mar op it
ein komt it fansels allegear
goed yn de famyljefoarstelling."
Het stuk wordt gespeeld in de
scheepswerf van Blom in Hindeloopen aan de Nieuwe Weide 21.
De voorstellingen zijn 20, 21, 22,
27 en 28 februari om 20.00 uur.
Op 23 februari om 14.00 uur. Op
1 maart om 20.00 uur en de
afsluiter is 2 maart om 14.00 uur.
Informatie en kaarten via
www.teatergroepsult.nl
ccsWalmga
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