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HINDElOOPEN • De tocht langs
een eindeloze rij sokken aan
een scheerlijn op weg naar
Scheepshelling Blom wekt al
verwachtingen voor de voorstelling De held en syn sokken van Lokaasjeteater Sult.
Op de dag dat UIbe uit Hylpen
op weg is naar zijn laatste
rustplaats, verdwijnt deze
karakteristieke Hindelooper
geruisloos in twee andere
verhaallijnen die het spoorboekje vormen voor de vorstelling. 'Artistiek ADHD'er',
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zo karakteriseerde een acteur
ooit de bezigheden van Pieter
Stellingwerf en die sticker
past wel een beetje bij de
regisseur. Tussen het wisselen
van de sobere decors door
vertelt hij het verhaal van
Ulbe. Een vrijgezel. 'De froulju witte net wat se misse',
die het drieste avontuur niet
schuwt. De historie van de
woonboten in Hindeloopen
wordt feilloos in het hoofdverhaal verwerkt en krijgt
een tweede leven als 'Wiveboaten'.
Die kleine geschiedenis
vormt een aanvulling op het
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hoofdverhaal: de negentiende
eeuwse jeugdhelden Tom
Sawyer en Huckleberry Finn
beleven hun avonturen in
een decor dat honderd jaar in
tijd is verplaatst. En het dient
gezegd, de beide hoofdrolspelers weten hun personages
uiterst overtuigend neer te
zetten en dat geldt overigens
ook voor hun 'maatschappelijke vijanden', de jeugdvoogdij en de twee tantes.
Het decor is fantasierijk uit
armoe opgetrokken waarbij
de toeschouwers plaats kunnen nemen in afgedankte
Emmausstoelen. De 'earmoe-

de' wordt op theatrale wijze
een tweede leven geschonken
en zodanig versierd dat 'It
älde spul' weer zichtbaar en
toonbaar wordt. De kostuums
torenen daar weer bovenuit,
als toeschouwer vergaap je je
aan de fraaie uitdossingen.
Dat de muziek dan toevallig
uit de zestiger jaren komt is
mooi meegenomen, maar zal
de huidige jeugd minder
aanspreken,
Toch een voorstelling om
naar toe te gaan en dat hebben veel mensen ook gedaan
waardoor er extra voorstellin-
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gen gepland worden.
De extra voorstelling wordt
op zaterdag 1 maart om 14.00

uur gespeeld. Voor meer
informatie www.teatergroepsult.nl.

Tom Sawyer en HucIdeberry Rnn halen weer kattekwaad uit.

