De campinggast die een haan blijkt

Fries

en

te

zijn

in

de voorstelling ’Kyp

kwaiut’

existentiºle

Door Jacob Haagsma

TERSCHELLING Op een van de muggen
vergeven open plek in het bos bij Halfweg
tussen
weg spelen zich vreemde dingen af
sen de kippenstand een vos en de
-

katholieke

kwaiut’
van
tholieke geestelijkheid ’Kyp
de Friese theatergroep Suit gaat tegen
een decor van echte caravans en bungalowtenten
lowtenten uit de startblokken als een
klucht over het campingleven al is het
bisschop-achtigetype op de voorgrond
wel een stoorzender

TERSCHELLINGS
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verwarring

Daarna komt de eerste van vele wendingen
gen
Een welbespraakte vos ontvoert
een van

feestvierende

de

campinggasten

onvervalste haan blijkt te
zijn Bij de bisschop zoekt het roofdier
een morele grondslag voor zijn door
puur instinct gedreven moordzucht Hij
houdt ook een pleidooi voor de traditie
maar moet dat schielijkintrekken als die
geestelijke een zogende vrouw blijkt te

ten

die

een

Daarna waaiert

het stuk allerlei kanten
publiek moet meewaaien
want halverwege verplaatst de actie
zich een naar verderop en de toeschouwers
wers moeten meeverhuizen Het loopt
flink uit de hand als de rest van de kippen
pen niet alleen op vossenjacht gaat
maar ook debatteert over de druk van
de recreatie op de natuur
nu hele kippenhokken
uit

voor anderstaligenlastig te volgen
maakt Maar daar staan genoeg kluchtige
ge actie en leuke vondsten tegenover
De vos berijdt een tractor de kippen rijden
den in tot kippenhokken getransformeerde
meerde auto’s Het is weer eens wat anders
ders dan die eeuwige terreinmotoren
Eigenlijk is dit de voorstelling die Tryater
ter had moeten maken

En

het

penhokken
Het stuk

is

zich

daaraan overgeven

grotendeels in

het Fries

wat

’Wundertoll’

van Convoi Exceptionelle
tionelle (vorig jaar hier met een voorstelling
spelen
stelling over Sil de Strandjutter
dieren een rol Het is gebaseerd op het
sprookje van Goudlokje en de drie beren
ren maar met elementen van allerlei andere
dere sprookjes Het stuk kent ØØn sprekende
kende rol de andere is voor een mensgrote
grote beer die al zwijgend moet zien te
ontroeren Het is een postmodern
sprookje dat uitgebreid op zichzelf reflecteert
flecteert en waar nog een mooie kleine
voorstelling van gemaakt is ook
in

stuk

fris

het

Ook

zijn

in

Suit

is Oerol ook onbezonnen vermaak
daar is de Loco Loco Disco
erg goed in Aan de oppervlakte
heeft dit gezelschap wat weg van het DJduo Wipneus en Pim (die te populair
werden gevonden voor het Groene
Strand
maar de theaterachtergrond
van dit trio maakt hun plaatjesdraaierij
net iets anders

Natuurlijk

maak
Show

en

festivalterrein van Westerkeyn
er figuranten aan te pas terwijl
het kleurrijk geklede trio het publiek op
Op

het

kwamen
de

zitjes op

massa voor

het
zich

podium

noodde

flink aan

het

en

de

dansen

kreeg En daar keken dan weer hele rijen
naar hetgeen de rolverdeling tussen artiest
tiest en publiek leuk ter discussie stelde
vogeltjesdans’
Als zo’n gezelschap ’De
Gelukkig
draait is het dan kunst of camp
kig werd dit monstrum na enkele maten
weggekrast waarna het nog een bruisend
send feestje werd

