
 

 

 

 
TWEE TOPPRESTATIES 
Làchen was het bij de voorjaarsuitvoering van Rjucht en Sljucht op 15 en 16 maart in zaal Overwijk. 
Boeing Boeing werd opgevoerd, een stuk over list en bedrog in liefdesrelaties. Ach, welke man 
droomt er niet van om  ongestraft en moeiteloos van meerdere walletjes tegelijk te kunnen eten? 
Houd het maar bij dromen, mannen, want zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Zeg maar gerust dat 
het onmogelijk is. Dat ondervond de hoofdrolspeler Paul (Tymo Reinsma) op lachwekkende wijze. Zie 
je er maar eens uit te redden, als de drie permanent bedrogen vriendinnen allemaal tegelijk voor de 
deur staan. Het leverde prachtige scènes op, goed gespeeld door een jonge ploeg. Geweldig eigenlijk, 
dat het Rjucht en Sljucht gelukt is om een jonge generatie spelers op het toneel te krijgen. Nu maar 
hopen dat ze niet vanwege studie in Maastricht,  een partner in Vlissingen, of werk in Zuid Afrika 
“uitvliegen”. Dat dreigt natuurlijk wel dankzij de social media en al die goedkope vliegreizen. De tijd 
dat je met je buurmeisje trouwde en in dezelfde straat ging wonen als je ouders is toch wel voorgoed 
voorbij.  

Aan de tweede topprestatie wordt hard gewerkt. Dat is de musical Wit jim mem it wôl? Toen ik 
woensdag 27 maart De Rank binnenliep om een repetitie bij te wonen werd ik met accordeonmuziek 
begroet. Het was André die al spelend voor een gezellige sfeer zorgde. Ik denk die lopen nu al 
feestvierend de Polonaise, maar dat was niet zo. Jelmar, de regisseuse, zette de ploeg aan het werk. 
Eerst de warming up: ademhalingsoefeningen en presentatievaardigheden. Didactisch sterk 
gebracht: je hebt “harpoen”, dan ben je op één punt gefocust en “visnet”. Bij “visnet” werp je een 
brede zelfverzekerde blik richting de bomvolle tribunes. De spelers kregen talloze nuttige 
aanwijzingen om een topprestatie te kunnen leveren. “We streven naar perfectie”, aldus Jelmar. Ze 
groeien met de week, viel me op. En, dat is ook al jaren hetzelfde, bij scénes waarin stevig gevrijd 
wordt, vragen de mannen steevast of dit niet vaker en langduriger geoefend kan worden: “We 
streven toch naar perfectie?”       

De zangrepetities zijn in een heuse studio in het Bethel-complex in Drachten. Ook daar wordt keihard 
gewerkt. Elk fout nootje wordt gehoord door Martin, dus moet het over. Het driestemmige acapella 
intro van Super Tramp (dat is een swalker in het Fries) moest 139 keer over. Het zal een week duren, 
vrees ik, voordat deze tune uit mijn hoofd verdwenen is.  

Vanaf 8 april wordt buiten op locatie geoefend. De bouwploeg is al aan het werk. Ze hebben even 
gewacht tot de stormen van begin maart voorbij waren. Niks vervelender dan dat de tenten die je 
net met veel moeite heb opgebouwd een dag later in de Nieuwe Vaart liggen. Goed gezien, 
bouwcommissie. 

Bert Doornebal      

 

 

 



 

 

 

 

De voorbereidingen voor het Iepenloftspul van de Tynje zijn in volle gang. Op het terrein van 
Theeschenkerij de Ulesprong zijn -letterlijk en figuurlijk- de lijnen uitgezet en zijn spelers, band en 
backing vocals al vele avonden aan het repeteren voor ‘Wit jim Mem it wol!’. Achter de schermen 
zijn ook een bouwploeg en diverse naaisters bezig om alle spelers van een passend outfit te voorzien; 
een hele klus! Wie onze website heeft bezocht of ons volgt via social media heeft al een tipje van de 
sluier kunnen zien. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen ook de eerste 
buitenrepetities op de Ulesprong plaatsvinden. 

KAARTVERKOOP VAN START 
De kaartverkoop is op 1 april van start gegaan! Via onze website www.iepenloft.frl is het mogelijk 
eenvoudig kaarten te bestellen. De voorstellingen vinden op de volgende data plaats: 

- Woensdag 22 mei Voorpremière 20.30 uur 
- Vrijdag 24 mei  Première 20.30 uur 
- Zaterdag 25 mei Voorstelling 20.30 uur 
- Dinsdag 28 mei  Voorstelling 20.30 uur 
- Woensdag 29 mei Voorstelling 20.30 uur 
- Zaterdag 1 juni   Voorstelling 20.30 uur 

Speciaal voor groepen vanaf 15 personen is het mogelijk om voor de voorpremière van 22 mei  tegen 
gereduceerd tarief het iepenloftspul te beleven. Kijk voor meer informatie op 
www.iepenloft.frl/groepen en kom als personeelsvereniging of vriendengroep naar de voorstelling! 

ULESPRONG 
Op de social media van het Iepenloftspul (Facebook, Twitter of Instagram) heeft u misschien al 
enkele filmpjes voorbij zien komen met ‘Ulesprongen’; een danspasje uit de voorstelling ‘Wit jim 
Mem it wol!’. Onder de mensen die een eigen ‘ulesprong’ filmen en insturen via website of plaatsen 
als reactie op het betreffende bericht worden twee vrijkaarten verloot voor een voorstelling. 

VRIJWILLIGERS 
Wilt u een steentje bijdragen aan het iepenloftspul en ons één of meerdere avonden ondersteunen 
als vrijwilliger? Zo zijn we op zoek naar mensen voor het horecaplein, verkeersregelaars, 
parkeerhulpen en EHBO’ers. Ook voor andere ‘grotere’ taken in de periode voorafgaand aan de 
voorstellingen, zoals de bouwploeg, is hulp van harte welkom. Via www.iepenloft.frl is eenvoudig 
contact op te nemen met het bestuur. Wij zijn niets zonder uw hulp! 

GRAAG TOT ZIENS! 

Bestuur Stifting Iepenloft De Tynje 


