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op basis fan Bertold Brecht syn ’Kaukasyske
krytsirkel’ giet oer
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mei
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ltse man
rjocht’

’Run
hat in hierstikje yn
Mar dat hier sit hieltyd earne
oars De iene kear is it boarsthier de
oare kear kinne it wynbrauwen of bakkeburden
keburden wŒze De froulju dy’t meispylje
mar dan mei hdflapkes
helje ek sokke fiten ut
flapkes dy’t noazen earen of oare tsteksels
Eltse akteur hat ien
sels foarstelle kinne
pak klean dat per rol feroare wurde kin
troch it binnenstbten te kearen of troch
Sa is deselde
mei ritsen of klitteban te gcheljen
selde spiler earst ynsprekker dan hartoch
dan ruter dan frater en op ’t lest in plysjeman
jeman mei epauletten en in blauwe bys
’

De feroarings binne nedich want de acht
akteurs spylje mei-inoar tritich rollen It
hieltyd wer ferstrpen draacht by ta de rike
bylden
dy’t
fariaasje oan
Teatergroep
SULT ek diskear wer optsjinnet Dat mei ek
wol want de foarstelling duorret twaºninheal
heal oere En it is gjin frijbliuwend amusemint
mint
rjocht’

fan SULT is in bewurking fan
Kreidekreis’
fan Bertold
Kaukasische

’Run
’Der

In skriuwer dy’t syn publyk
Brecht (1898-1956
blyk oan it neitinken set It is net de bedoeling
garderobe
ling dat je yn it teater je ferstan yn de
derobe efterlitte fn Brecht SULT giet dºryn
yn mei en makket fan it stik in ’muzikaal teatraal
referindum’
feroarings

oer

traal

oarings op

it

de

yngripende

Fryske plattelan

Generaasjes lang hawwe boeren it Ian bewurke
wurke Mar tiden hawwe tiden De iene boer
oare haldt op pleatsen en suvelfabriken
briken steane leech of wurde fbrutsen Fan
wa is it Ian en wat moat dermei dien wurde
Dat is de fraach dy’t SULT yn de Fryske situaasje
tuaasje stelt wºr’t Brecht syn ferhaal spylje
nei de

liet

by Russyske boeren yn de Kaukasus
rjocht’

plak dŒr’t ’Run
spilet hie amper tapasliker
pasliker kind In aid suvelfabryk dat ienris
Takomst’
’de
hjitte en dat no sloopt wurde
sil It fabryk fan Sint Nyk hie der nei alle gedachten
It

dachten

no

al

net

mear

stien

as

SULT

net

plan kaam wie om hjir te spyljen Wy
sochten in gebou dat mei de teloargong fan
fertelt
plattelan te meitsjen hat
it Fryske
regisseur Pieter Stellingwerf SULT hie al in
stikmennich pleatsen fabriken en in gersdroegerij
doe’t in spiler mei Sint
droegerij besjoen
Nyk op ’e hispel kaam It fabryk dat yn 2000
foar it lest yn bedriuw wie is fan’t maitiid
troch de gemeente oernaam It giet plat en
De skoarstien
der komme
aanst huzen
bliuwt stean as in beaken en as in oantinmei

Der hinget

suver spoekeftige sfear yn en
hielendal mei hjerstich waar
Ruten binne stikken of tichttimmere Yn de
hallen en gongen is it fierhinne tsjuster mar
oanwŒzigens
op guon plakken ferriedt SULT syn
zigens mei fle lampen en de fnken
fan
lasken en snij-apparaten
Fuotstappen op it
grs wjerklinke tsjin de betegele muorren
fan de grutte lege romten
Oeral rke
je
noch it ferline - tsiis brokken waai pikel
wat is it krekt Noch net sa lang lyn waard
hjir alle dagen 200
mingel molke brocht

om
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SULT

hat

Yn

stik fan Brecht

ta

tsiis

stikken muorre tbrutsen
brutsen sadat it publyk yn it eardere perslokaal
slokaal fierder de djipte yn sjocht Efter de
pilaren yn de opslachromte stille spilers
har ferklaaie en t de aide pikelbakken wei
streamt aanst de molke oer de flier Op de
muorren wurde bylden projektearre t in
film oer de leste produksjedei fan it fabryk
it

alfŒst in pear

sit

in

soarte fan

monsoardiel ferwurke untliend oan
tjinde-ieusk Sineesk ferhaal yn

in

in

Salomonsoardiel

trettjinde-ieusk

krytsirkel

stiet in bern
dŒr’t twa froulju om stride
Wa’t it bern ut de sirkel lukt sil it krije Mar
de iene frou wol it bern net sear dwaan en lit
los De rjochter sjocht dat as in bewiis fan
har memmeleafde en wiist har it bern ta

Yn de Fryske bewurking - de oersetting is
fan Jikke de Haan - draait it om Gaja de

dochter fan in stedehalder Troch in traumatyske
matyske nderfining kin it famke net prate
Har heit wurdt fermoarde as oaren oan de
Har mem flechtet srjder
macht komme
har
en
de
tsjinstfaam Frouck nimt de
soarch foar Gaja op har Letter yn fredestiid
tiid easket de mem it bern wer op want hja
hat belang by it erfskip It komt ta in rjochtsaak
saak mei in protte opskuor Wa hat de
oer de grn
zenskip oer Gaja en dŒrmei
Dy
rjocht’
diskusje wurdt yn ’Rn
op it Fryske
plattelan projektearre Wat bart der mei de
sizzenskip

it

grn

Dat

is

de

sintrale fraach

SULT makket der in referindum fan oer de
takomstige ynrjochting fan Fryslan oer leefberens
berens en wurkgelegenheid Net in realistysk
tysk mar in teatraal referindum yn al syn
oerdriuwing Der is besletten dat de hiele
boerestan vn tsien iier fboud wurdt
De

plannen komme De
Captains
of industry
sette yn op it transport mei fleanfjilden en
sweeftreinen Mar de toeristyske sektor wol
mear marren oanlizze en mei de tgroeven
grn
nije bergen meitsje sadat der it iene
healjier wettersport en it oare healjier wintersport
tersport mooglik is
minsken kinne mei

nije

fizys rinne bot tien

De boer dy’t tagelyk ferteller is spilet in
rjocht’
wichtige rolyn ’Run
Hy dielt tsiis t
en freget de dielnimmers oan it referindum
hoe’t it smakket Goed fansels - mar wŒrom
wurdt dy tsiis hjir dan net mear makke
Jim prate oer de takomst mei de smaak fan
De boer is ree syn
it ferline yn
de mle
meiwurking te jaan oan de nije plannen as
de oaren him oertsjgje kinne fan har leafde
foar it Ian En dan begjint it ferhaal fan de
stedehaldersdochter Gaja spile troch de
akteurs dy’t ek it referindum stal jouwe
Lykas wenst by SULT wurdt it publyk fuortendaliks
tendaliks yn it stik behelle Yn de ntfangstromte
romte wurdt in ynformaasjemerk halden
oer de takomst fan Fryslan de sweeftrein
gas t
it Waad
sokke diskutabele saken
Foaren en tsjinstanners kinne harren arguminten

minten oanbiede

al

liket

it

derop

dat

de

tsjinstanners der waarm foar rinne
ne
hat SULT fernaam De taskgers meie
har miening jaan yn in enkŒte dŒr’t se nei
frin de
tslach fan lØze kinne
foaral

de

,,It klinkt
allegear hiel polityk
hat regisseur
seur Stellingwerf wol yn ’e rekken Mar der
maatskiplik belutsen
sit fan alles yn
It is
mar ek hiel humoristysk en relativearjend
yn de teksten de tfergrutting fan karakters
en it gedoch mei hierstikjes en earen
En
dan is der noch in trageedzje yn ferwurke
De sdwesthoekske
teatergroep kundiget
de nije produksje oan as ’in pleit foar leafde
opoffering’
en
De leafde foar it lan is in
rjocht’
wichtige mjitstŒf yn ’Rn
It leit Stellingwerf
lingwerf nei oan it hert hy komt t in boerelaach
relaach Tweintich jier lyn wiene al myn

