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SULT regisseur Pieter Stellingwerf :

‘Theater is nar van het koninkrijk’

Het zijn enerverende tijden voor Pieter Stellingwerf. De regisseur van SULT is namelijk volop
bezig met de voorbereidingen van de voorstelling
‘Redbad’, die vanaf half september vijf avonden
in Stavoren te zien is. ,,Ik wil het publiek niet
altijd pleasen.”
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,,Ja, het begint nu
spannend te worden”, zegt de
druk bezette Hemelumer regisseur. ,,Zaterdag zijn we begonnen met de opbouw op het Suderstrand, dat betekent de tent
en de tribune opzetten, en vanavond repeteren we voor de eerste keer op locatie.” Tussen de
bedrijven door heeft Stellingwerf nog even een uurtje over
om te vertellen hoe het in 1996
voor SULT allemaal begon.

,,Voor mijn afstudeerproject van
de Hoge School voor de Kunsten
in Utrecht maakte ik de voorstelling ‘Gesloten deuren’ in Stavoren. ‘Zo doe ik het nooit weer’,
dacht ik toen. Ik deed alles zelf,
op de hulp van bankdirecteur
Ynte Kooistra na. Daarom benaderde ik een aantal mensen uit
mijn omgeving (Ytsje Hettinga,
Feikje Hovenga, Ytsje Kramer en
Jan Eekma, red.) die veel met
theater hadden, met de vraag of
ze met mij SUdwesthoeke Lokaasje Teater wilden beginnen.
Op het gebied van locatietheater
was er in Friesland eigenlijk
niets. Ja, Tryater deed weleens
een project op locatie, maar verder niet. We hadden contact met
Bart van der Wal, die net zijn Teatertún in Rijs opende. Met de
eerste SULT voorstelling ‘Serenade’ werd de Teatertún ingewijd. Het was een éénakter, een
fabel over een aantal kippen,
een haan en een vos, die maar
drie kwartier duurde. Om de
avond verder te vullen werkten
we samen met de Paupers uit
Workum, deze organiseerden
een voorprogramma volledig ge-

richt op kippen. Zo werden er
bijvoorbeeld eieren gebakken,
was er een poppenkast met diepvrieskippen en een voetbalwedstrijd van FC Barneveld tegen FC
Kippenburg. Van de drie avonden die gepland stonden, was de
tweede uitverkocht en bij de
derde stonden er minstens honderd mensen voor het hek, die
niet meer naar binnen konden.
Ja, de mond tot mond reclame
werkte als geen ander. Met die
avonden zetten we SULT meteen
goed op de kaart.”

’Het is belangrijk dat je de
jeugd aanspreekt en blijft
verjongen. En mensen die
nog nooit gespeeld hebben
geven we ook echt de kans’
Vijftien jaar SULT mag met recht
bijzonder genoemd worden. De
enthousiaste regisseur denkt
met veel genoegen terug aan al
de voorstellingen. ,,Als ik er een
paar uit moet lichten, dan kom
ik op ‘Bloedbrulloft’, ‘Ajaks’,
‘Duvelsied’ en ‘Rinoseros’. In die
voorstellingen zitten hele herkenbare emoties; woede, trouw,
verslaving. ‘Bloedbrulloft’ en
Ajaks stammen uit de beginjaren van SULT, en er gebeurde
veel in die stukken. Ook hadden
we zelf nog veel te ontdekken.

’En soms vind ik Friesland
ook te traditioneel. Dan
ontvlucht ik de provincie en
de zomer die opnieuw bol
staat van skûtsjesilen en
fierljeppen’
Verbondenheid met de Zuidwesthoek is een thema dat in de
voorstellingen van SULT vaak
voorkomt. Het zorgt ervoor dat
mensen zich aangesproken voelen en over hun leven en hun rol
in de gemeenschap nadenken.
Die thematiek speelt ook bij Pieter zelf. ,,Ik denk na over de rol
van Nederland in het grote Europa. Maar ook waar de Friese
identiteit blijft als de drie noordelijke provincies samen zouden gaan. Gemeenten verdwijnen, het is allemaal enorm actueel. Dus rijst de vraag: ‘hoe houd
je grip op je omgeving?’ De
mens is van origine nou eenmaal conservatief.
Ik heb zelf moeite met het feit
hoe er soms met landschappen
en oude gebouwen wordt omgesprongen. Maar ik weet ook dat
sommige veranderingen niet te
keren zijn. En soms vind ik Fries-

dig. Stellingwerf vindt die inspiratie in het werk van de Amerikaanse regisseur Peter Sellars.
,,Ook hij werkt veel met een mix
van goede acteurs en mensen
die geen acteerervaring hebben.
Hij legt dingen bloot en schuwt
daarbij de actualiteit totaal niet.
Weet je, theater is toch een beetje de nar van het koninkrijk. Je
vermaakt mensen, je houdt ze
een spiegel voor en je schudt ze
wakker.”

’Ik wil niet altijd spelen wat
het publiek wil, dan lever je
teveel je artistieke vrijheid
in’
Regisseur Pieter Stellingwerf uit Hemelum bij de locatie van Redbad aan het Suderstrand bij Stavoren

land ook te traditioneel. Dan
ontvlucht ik de provincie en de
zomer die opnieuw bol staat van
skûtsjesilen en fierljeppen. Dan
vraag ik mij af: ‘kunnen ze niet
eens iets anders bedenken?’”
Ieder jaar maakt SULT een voorstelling waarbij ze zichzelf
tracht te vernieuwen. ,,We werken met een artistiek team dat
het beleid bepaalt”, legt Stellingwerf uit. ,,De locaties zijn ieder
jaar anders en in ‘Redbad’ zit bijvoorbeeld nieuwe media. Daar
wordt live in getwitterd. En vol-

gend jaar doen we weer iets totaal anders. Die prikkel blijft.
We bedenken ieder jaar een
nieuw concept, dit terwijl het artistieke team bijna niet gewijzigd is. Maar logistiek gezien
heeft SULT een enorme progressie gemaakt. De kaartverkoop,
de catering, dat is allemaal groter geworden. Er is een goed geolied productieteam en er zijn
meer dan honderd vrijwilligers.
In het begin was de bezetting
klein, nu houden we audities
voor spelers en werken we ook
met jonge regisseurs. Ook star-

ten we volgend jaar met een
spelcursus voor jongeren, want
het is belangrijk dat je de jeugd
aanspreekt en blijft verjongen.
En mensen die nog nooit gespeeld hebben geven we ook
echt de kans. Speelervaring zegt
namelijk niet altijd wat. Belangrijk is dat mensen nog te vormen zijn.”
De veertiende voorstelling van
SULT, ‘Redbad’ genaamd, gaat
over de drie koningsgeneraties
van Friesland. In het jaar 657
komt zendeling Wilfred bij Ald-
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gilles aan het hof. Aldgilles zijn
moeder Thied en zijn zoon Redbad vinden dit maar niets. Redbad verzet zich steeds meer tegen zijn vader en de band tussen
de twee wordt alsmaar slechter… Decor bij het door schrijver en filosoof Eric Hoekstra bewerkte stuk, is het Stavorense
Suderstrand. De stad heeft dit
jaar 950 jaar stadsrechten. Om
dit te vieren en omdat Redbad
verbannen wordt naar overzeese gebieden, was de link naar
het IJsselmeer snel gelegd. Niet
alleen het decor is speciaal, ook

bedacht SULT een ludieke actie
voor de bezoekers. Op de site
werd een oproep gedaan aan
mensen die ook Redbad heten.
Zij krijgen, met een eventuele
partner, een geheel verzorgde
avond cadeau. ,,Tot nu toe zijn er
zeven Redbads getraceerd”,
lacht Pieter, ,,het moet uiterst
bijzonder zijn als je je vrij zeldzame naam veelvuldig in een
voorstelling voorbij hoort komen.”
Natuurlijk heeft elk creatief
brein inspiratie van buiten no-

Die voorstellingen zijn mij zeer
dierbaar. ‘Rinoseros’ en ‘Duvelsied’ stonden wat verder van de
mensen af, maar ook dat soort
voorstellingen wil ik blijven maken. Juist omdat we als makers
bij deze voorstellingen ook veel
uit te zoeken hadden. Ik wil niet
altijd spelen wat het publiek wil,
dan lever je teveel je artistieke
vrijheid in. Met ‘Redbad’ spelen
wij een voorstelling die historisch is, maar die toch in de hedendaagse tijd is geplaatst. Redbad is SULT’s grootste voorstelling tot nu toe, bijna monumentaal. Ja, met ‘Redbad’ zetten we
echt iets bijzonders neer.”

