[It koar sjongt `Lust for Life’ fan Iggy Pop. Trije jonges –Geart-Jan, Evert en Hâns- ride wilens
bluisterich rûntsjes op knoffelige brommerkes, twaddehâns racemoters en alles wat der tusken sit,
oer in skoupaad.]
Het begin is er! De eerste letters, woorden, zinnen en zelfs pagina’s van het script zijn op papier
gezet door Bouke Oldenhof. 27 pagina’s telt het script in aanbouw inmiddels en we kunnen toch wel
stellen dat deze 27 pagina’s je doen smachten naar meer, veel meer….
Locatie
Het verhaal van Jesus Christ Superstar werd hier verteld en ook de Piratewiven van Kaptein Bree
vonden hun haven op het Tynster feestterrein. Na twee iepenloftspullen op deze locatie zou het best
wel eens zo kunnen zijn dat hier verandering in gaat komen. In de afgelopen twee weken is onze
creatieve team, bestaande uit Atsje Lettinga, Rieneke de Haan en Bouke Oldenhof, opzoek gegaan
naar een nieuwe, spannende en uitdagende plek die zich perfect leent voor het verhaal dat SPETTERS
in 2016 tot een spetterend iepenloft moeten maken.
Dit hele stukje is natuurlijk om de spanning even flink op te bouwen, want het is nog maar begin
oktober en we willen natuurlijk nog niet teveel verklappen. Maar….. de brommers en motoren uit het
begin van het script hebben natuurlijk wel een plek nodig waar ze zich kunnen uitleven, dus dat er
een heuse crossbaan zal verrijzen kunnen we je wel voorzichtig influisteren.
Wie speelt wie?
Oh oh! “jullie zoeken vooral jeugd, dus dan val ik al af”. Uitspraken in deze richting kwamen de
afgelopen weken veelvuldig onze kant op. ‘Je bent zo jong als je jezelf voelt’ is een gevleugelde
uitspraak en geldt ook absoluut in de dit geval. In de eerste 27 pagina’s komen we al een Geart-Jan,
Evert, Hâns, Marja, Goaitsen, Anton, Hilly, Anneke, Diana, Florian, Lucy, Diny, Susan, Tonny en een
Jack Middelburg tegen. Ook nog eens volledig muzikaal ondersteund door een heus koor! Genoeg
rollen om te vullen, variërend van jong naar oud, want ook de jeugdige crossers en vriendinnetjes
hebben ouders en zijn nergens zonder een trainer!
Dus talent uit talent uit de Tynje en omstreken meld je aan, kom naar de auditie en laat zien wat je in
huis hebt. Want dat er talent rondloopt moge duidelijk zijn na twee succesvolle
iepenloftvoorstellingen en de topvoorstellingen die Rjucht en Sljucht jaar in jaar uit weer op de
planken weet te brengen!
Oh ja, nog even over de auditie. Deze is verplaatst van zaterdag 17 oktober naar donderdag 5
november om 19:30 in de voetbalkantine van VV Tijnje. Dus als je je nu aanmeld via
www.iepenloft.frl dan heb je nog een maand de tijd om je voor te bereiden op een spetterende
auditie!
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