
 

  

 

 
CHOREOGRAFISCHE MIS-EN-SCÈNE 
De wàt? Had ik nu maar beter opgelet tijdens de Franse les, dan had ik het tenminste geweten. Als excuus 
mag gelden, dat  14-jarige jongens meer geïnteresseerd zijn in het mooiste meisje van de klas, dan in 
Franse onregelmatige werkwoorden.  

Het was de allereerst doorloop van het hele spektakel Wit jim mem it 
wol. Ik was onder de indruk, wàt een spelplezier. Het was erg leuk om 
het stuk in deze vorm alvast te beleven. En een belevenis was het. De 
teksten zaten er nog niet volledig geautomatiseerd in. Maar daar 
wisten de spelers wel raad op, ze waren voor geen gat te vangen. 
Gewoon improviseren en zelf een tekst bedenken. Dat leidde tot 
komische situaties. Vooral toen drie mannen er lustig op los stonden 
te fantaseren, leek het wel of er drie stand-up comedians aan het 
werk waren. Nu ging het over een one-night stand, dus was het niet 
zo moeilijk om daar de leukste grappen over te maken. Negentig procent van de Nederlandse mannen 
schijnt ervaringsdeskundige te zijn op dat gebied. “Volgende keer je wel aan je tekst houden”, corrigeerde 
de regisseuse streng, maar wel terecht, “anders breng je je medespelers in verwarring”. 

Een echte band begeleidt de zangnummers. Deze eerste avond liep er een computergestuurde dvd mee 
om de vocalisten te begeleiden. Martin Oldenhuis zat op een zeer enthousiaste manier vanachter de 
draaitafel te “dirigeren”. “Nu invallen, met het refrein beginnen en even stilte vlak voor je laatste uithaal. 
Dat verhoogt het effect, als je eerst spanning opbouwt”. Geweldig, ik kan niet anders zeggen.  

De vraag is of het publiek mee mag zingen. Vanaf het 
allereerste nummer “Waterloo”, in het Fries vertaald met 
“Ûlesprong”, zijn ze niet meer te houden, lijkt mij. Vooral SC 
Heerenveen supporters hebben er een handje van om 
luidkeels te gaan zingen, terwijl er nog geen bal gespeeld is. 
Daarbij valt op, dat het redelijke zangniveau tijdens het 
Friese volkslied dramatisch zakt als de topper “Olé, olé, olé” 
aangeheven wordt. De teksten van Abba zijn allemaal in het 
Fries vertaald. Dat wil zeggen, dat je goed moet luisteren om 
het verhaal te kunnen volgen. Anders mis je de clou en 

ontgaan je de woordspelingen en de fijne humor. Bij de mededelingen vooraf zal het publiek wel 
instructies krijgen: “Mobieltjes uit, we bedanken onze sponsors, hamburgers met mosterd verkrijgbaar in 
de pauze en de regisseuse geeft wel met een zwaaiende armbeweging aan wanneer u mee mag zingen”. 

Tussen al dat water is de Ûlesprong een maximaal brandveilige locatie.  
Goed gezien van het bestuur. Mocht zich onverhoopt een uitslaande brand 
voordoen, dan hoeft de veiligheidscoördinator alleen maar “Iedereen te water, 
behalve Johan Meester” te roepen. Johan speelde in 2010 Jezus in Jesus 
Christ Superstar.  Hij kan zich lopend over het water in veiligheid brengen.   

Bert Doornebal        



 

 

 

SAMEN KUNNEN WE ALLES..… 
Nou ja, àlles… Niemand van ons kan gras laten groeien. Ons dorp 
heeft een rijk verenigingsleven. Zonder vrijwilligers zou dit allemaal 
niet mogelijk zijn. Het  Iepenloftspul “Wit jim mem it wol” heeft nog 
verlet van (mooie Friese uitdrukking) een aantal vrijwilligers. Hard 
nodig dus. Vooral voor de bouw, terrein en voor het horecaplein 
kunnen we mensen gebruiken. Help dit prachtige evenement goed 
georganiseerd, dus vlekkeloos, te laten verlopen.  Opgeven als 
vrijwilliger kan via de website: www.iepenloft.frl/contact  

 
START KAARTVERKOOP 
De online kaartverkoop start op 1 april 2019 via onze website.  Eventueel kunt u ook vanaf dan 
telefonisch kaarten bestellen via 0513 – 513 513. De speeldata zijn: 
 
        Woensdag 22 mei Voorpremière, aanvang 20.30uur   
        Vrijdag 24 mei Première, aanvang 20.30uur   
        Zaterdag 25 mei Voorstelling, aanvang 20.30uur 
        Dinsdag 28 mei Voorstelling, aanvang 20.30uur   
        Woensdag 29 mei Voorstelling, aanvang 20.30uur   
        Zaterdag 1 juni Voorstelling, aanvang 20.30uur   

 

GROEPSAANBIEDING 

Speciaal voor groepen, personeelsverenigingen of 
andere gezelschappen hebben we een speciale 
groepsaanbieding gemaakt voor de voorstelling van 22 mei. 
Heeft u minimaal 15 mensen bij elkaar dan kunt u profiteren van dit mooie aanbod.  Geef u op via 
onze website: www.iepenloft.frl/groepen  

 

OUDE SPIJKERBROEKEN/SPIJKERKLEDING NODIG! 

Heeft u nog oude spijker broeken/kleding in de kast liggen of andere kleding 
die aan de jaren ’70 doet denken, en ligt dit al jaren in de kast ouder te 
worden bij u, dan kunnen wij dit goed gebruiken.  Als u het toch niet meer 
gebruikt, laat ons het dan gebruiken. U ziet het helaas enkel en alleen op de 
voorstellingen terug, daarna niet meer.  Bel 06 – 81 38 45 64 of mail 
ons en wij halen het bij u op!   Mail: info@sidt.nl 


