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SULT kreëart gothicsfear yn Molkwar
Plak: Seedyk 1, Molkwar.
Selskip: SULT. Foarstelling: Heksershol. Bewurking: Sjoerd Bottema. Einregy: Frans Krom. Belangstelling: goed 100 besikers (fol). Noch te sjen:
alle dagen oant en mei 28
oktober, útsein 19 en 20 oktober.

MOLKWAR – De minske is in min-

derweardich en leechhertich
wêzen, dat tinkt dat er fier boppe in bist as de mol stiet. No fer-

jit it mar. Sa’t de mol yn de ierde
wrot om wjirms, sa wrot de minske op de ierde om ear en rykdom. En sa’t de mol wipt wurdt
mei de lodde fan de mollefanger, sa wurdt de minske, dy earme ierdwjirm, wipt troch de duvel.
Darwin wie net de earste dy’t
de minske in plakje ta ha woe yn
it bisteryk. Ek doe’t de measten
noch yn God en de duvel leauden, seach de minske himsels
net altyd as in heechsteand wêzen. It grutte ferskil mei hjoed-

dedei is dat sûnens, lok en rykdom yn de njoggentjinde ieu net
sjoen waarden as in eigen fertsjinst, mar as it lot dat goaden
en duvels in minske taskikten.
Dat smyt spannender en spûkeftiger ferhalen op as in tiid fan
‘sukses is in kar’.
SULT hat foar de teaterbewurking fan ‘Heksershol’ út ‘Rimen
en Teltsjes’ net foar neat de
pleats fan Rinus en Rosé Klijnstra útsocht. De stjelp stiet iensum oan ’e seedyk yn it uterste
súdwesten fan Fryslân, in pear

hûndert meter it lân yn. Bûten is
it om it friespunt, binnen sit it
publyk op ’e heasouder op striesekken. It makket in minske nederich. It bringt him maklik ta it
besef dat er yn dy grutte lege
wrâld dêr net folle hat om yn te
bringen, mar dat der genôch is
om bang foar te wêzen.
Mei sa’n sfear kin in toanieljûn al hast net mear stikken. Utgongspunt fan SULT foar it ferhaal oer Gosse Knop fan Molkwar, dy’t syn siel oan de duvel
ferkeapet, wie dan ek in ienfâldi-

ge fertelfoarstelling. Feikje Hovinga lêst foar, de fiif oaren nimme it ferhaal al spyljend oer. In
duvel dy’t mei in soad reek út ’e
grûn wei omheech komt, dukaten dy’t út ’e mage fan in deade
klaud wurde, filmkes fan lykstaasjes, it giet der by tiden aardich ‘gothic’ omwei, mar fertelle bliuwt it útgongspunt. En dat
wurket.
Sjoerd Bottema is tige frij mei
it ferhaal fan Joast Halbertsma
omgien. In soad hat er weilitten,
mei wurden as ‘make-over’,

‘hypteek’ en ‘postnatale depressy’ ferwiist er nei hjoeddedei. It
bringt de sfear fan de tiid dat
folksferhalen net lêzen mar ferteld waarden noch justjes tichterby.
In moaie foarstelling. It iennichste dat SULT oanrekkene
wurde kin is de lytse ynbring fan
it koar. Wat de sjongsters hearre
lieten klonk sa goed, dat it kin
net oars of in liet ekstra of mear
ynbring yn it lûdsdekor hie
‘Heksershol’ noch better makke.
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