De Tynje pakte dit jier út mei de opfiering fan in regionale fertaalslach fan de populêre musical Mama
Mia. Regisseur Jelmar Hoekstra hat der in werveljende show fan makke, op in dramaturgysk fierder
wat meager ferhaal. Mar de sentimental journey nei de jierren sântich fan ABBA yn kombinaasje mei
de setting en sfear fan it iepenloftteater makket in soad goed. Muzikaal stiet dizze foarstelling as in
hûs, mei prachtige solo’s: wat kinne in soad minsken op ‘e Tynje moai sjonge. En de sjongers dy’t
minder goed by stim binne, krije stipe fan oaren, goed oer neitocht en moai opfong. Fral de
ensemblenûmers yn sang en dûns fûlen op. Dêryn sjogge je hoe ’t de ploech tegearre mei de rezjy
hurd wurke hat om op in heech nivo yn harmony meielkoar te sjongen, te dûnsjen en te spyljen. En
dat is tige goed slagge. Ek wurdt der troch de cast oer it generaal fris spile mei opfallende rollen foar
Anneke van den Akker as fertelster/José en Wietske de Boer as Tanja.
Ek de foarmjouwing wie dik yn’e oarder: de Tynje hat dit jier it prachtige Ulesprong keazen as it
dekôr foar de kemping fan Donna. De omjouwing mei de feart, it útsicht op de petgatten, de
ûndergeande sinne, makket it dat je it gefoel ha dat je echt op de kemping fan Donna binne. De
dekôrstikken binne tige funksjoneel yn de omjouwing pleatst. Oan de iene kant jout it spielflak
yntimiteit en tagelyk bliuwt ek de wiidsheid fan de Ulesprong oerein. Alle mooglikheden fan de
omjouwing waarden goed brûkt. Knap dien hear!
Wol is it ferhaal oer de leafdes fan kempingbazinne Donna wat meager en nochal foarsisber. Ek
komme guon sleutelscènes net goed út de ferve, sa as de leafde tusken de jonge Donna en jonge
Sam, dy’t wat skrúten spile wurdt. Toe dan, tink je op de tribune, jou mekoar in dikke tút. Mar it
komt der net fan. As dan twintich jier letter it fjoer neffens it skript tusken Donna en Sam op’e nij
oplôgje moat, fiele je dêr as taskôger net bot yn mei omdat de leafde – sa is je byld – earder net folle
om de hakken hie. Ek hie de foarstelling oan krêft wûn, as de regisseur wat mear skrapt hie om de
foarstelling wat puntiger nei in finale te lieden.
Nettsjinsteande dizze krityske noaten hat de Tynje har dit jier fan in goeie en enerzjyke kant sjen
litten. Iepenloft op lokaasje yn optima forma, mei spul, sang en dûns yn in hiele moaie setting.

