
‘Geheim van het Ve
Theater’ is unieke v
Op de vooravond van
Halloween neemt theater-
groep Splinter haar publiek
mee naar een al 100 jaar
Verlaten Theater. ‘’Voor
het eerst een voorstel-
ling samen met zestien
dansers van Stardance’’,
licht regisseuse Valentine
Geluk toe. ‘’Het is tevens
ons eerste zelfgeschreven
verhaal, dus het is echt
een unieke voorstelling,
waarbij we ook ons publiek
actief gaan betrekken… .’’

u Lé on van Zijl
U Houten

Na vier succesvolle – gekoch-
te- voorstellingen ontstond
bij de leden van Splinter
steeds sterker de behoefte
zelf te gaan schrijven. Rob
Nawijn – in het komend
stuk Romeo - legt dat uit:
‘’Het is toch allemaal meer
van hetzelfde. Bovendien: je
moet een stuk altijd aanpas-
sen op de personen die be-
schikbaar zijn. Vanwege de
rechten mag je er ook weer
niet teveel aan sleutelen. Dus
zijn we om tafel gaan zit-
ten: wat willen we? Binnen
drie avonden hadden we de
complete verhaallijn.’’ Dat
het een stuk over griezelen
moest worden, stond vanaf
het begin vast. Valentine:
‘’Dat was natuurlijk mooi te
koppelen aan Halloween. Als
snel ontstond ook het plan
samen te werken met een
andere Houtense instelling.
Het werd Stardance. Het
idee sprak ook hen erg aan.
De dansen zijn helemaal in
het stuk opgenomen: heb-
ben een functie binnen het
verhaal. En ze zijn afwisse-
lend van stijl: van klassiek tot
modern.’’
Fred Wiegerink – de Sterke
Man in het verhaal - had sa-

men met Rob een fl inke
vinger
in de pap bij het verhaal:
‘’Al eerder schreven we
stukken

staan van onze
theatergroep:
ouders die voor de
kinderen
speelden. Kinderen letten

grapjes.’’
Wilma Nawijn is de
regisseuse
van de dag en vertolkt de rol van
heks Gruwelijn.
‘’Je moet steeds goed opletten
of
de onderdelen van het
verhaal
ook op elkaar aansluiten. Het
schrijven is é é n, maar het
uit-
voeren twee. Als
bijvoorbeeld
iemand rechts moet opkomen,
maar als laatste links het
toneel
is afgegaan, heb je een
pro-

Zelf schrijven
van een stuk
sluit beter aan
bij onze wensen

De laatste kaarten
Wie zelf wil ervaren
hoe er bij het Theater
weer leven in de brou-
werij wordt gebracht,
moet snel
reageren.
De laatste
kaartjes
zijn te koop via www.
theateraandeslinge
r.nl
of bij de bibliotheek.
Prijs: 6 euro (kind of 8
euro (volwassene).
De

oorstelling

Ook bij de repetitie was het
enthousiasme al groot

MOUSTACHE TEKST & BEELD

naar je eigen hand zetten.
We
spelen uiteindelijk versie 1 -
punt - 7. Samen met de
dansers
past het plaatje. Bovendien:
we
betrekken nu een heel
andere
leeftijdsgroep bij onze
voorstel-
ling. Hun grote ervaring sti-
muleert ons weer: aan het
eind
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