Beste mensen, het toneel weekend ligt alweer een aantal weken achter ons, voordat wij ons gaan
voorbereiden op de uitvoering in Workum, blikken we nog even terug.
Na maanden van intensief oefenen, regelmatig twee avonden per week, was daar dan op woensdag 2
Maart de generale. Men zegt altijd een slechte generale geeft een goede voorstelling, maar in dit
geval verliep de generale eigenlijk bovenverwachting goed! Het decor was prachtig geworden, de
spelers waren op scherp, waar teksten voorheen nog haperden, liep het nu vloeiend en de emotie zat
er goed in. Het gaf de spelers, maar natuurlijk ook onze regisseur vertrouwen en niets lijkt ons nog in
de weg te zitten voor een mooi toneelweekend!
Maar dan … wordt het toch allemaal nog even spannend, wanneer eerst Jikke Sternburgh haar stem
kwijt is en later Tjalling Ybema meld dat hij ziek is en niet instaat is om te spelen. Er wordt
spoedberaad gehouden en al snel wordt besloten de vrijdagavond te laten vervallen. Ook in dit geval
is het ontzettend fijn dat mensen vooraf kaarten reserveren, hierdoor kon ons belpanel alle bezoekers
tijdig inlichten en stond er s’avonds niemand voor de “dichte deur”.
Zaterdagochtend wachtte iedereen in spanning af of we deze avond het podium op konden … eerst
een positieve mail van Jikke, gelukkig heeft ze haar stem weer terug! En dan tegen 12 uur kreeg de
toneelploeg het verlossende mailtje dat Tjalling zich goed genoeg voelt om die avond te kunnen
spelen!! En zo werd zaterdagavond voor het eerst het toneelstuk “Bytiden is it te let” gespeeld voor
een enthousiaste volle Djippert. De bezoekers waren enthousiast over het toneelstuk en de wijze
waarop de spelers hun rol vertaalden, dit gaf een geweldige stimulans en dat was te zien tijdens de
tweede voorstelling op zondagmiddag!
Op 25 april maken we nog een uitstapje naar Workum, daar mogen we“Bytiden is it te let” nog
eenmaal opvoeren in de feesttent, tijdens het koningsweekend.
Als vereniging kunnen we tevreden terugkijken op een mooi en geslaagd weekend.
Volgend jaar bestaan we 10 jaar en dan hopen iets bijzonders op de planken te kunnen zetten! Heeft
u nog ideeën of suggesties laat het ons gerust weten.
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