Op naar een spetterend 2016
Zo is het begin december, hebben we net de zakken pepernoten, dozen chocoladeletters en de
bergen pakjes achter de rug en worden de eerste kerstbomen alweer in huis gehaald op weg naar
een gezellige kerst met familie en vrienden. Natuurlijk met een vleugje Serious Request en Imagine
van John Lennon als kersverse nummer 1 in de top2000 uit de radio.
Voor het iepenloft is december meer dan alleen Sinterklaas en Kerst. Op meerdere fronten is de
feestmaand van 2015 een bijzondere, met meerdere mijlpalen. Zo kreeg de spelersgroep vorm, na
een spannende auditieronde in november en werden de scripts uitgedeeld aan cast en regisseurs.
Hoewel we met z’n allen nog aan het begin staan van een immens project dat de komende maanden
tot bloei zal moeten komen, is aan alles nu al te merken dat we met iets moois bezig zijn. Iets moois
wat eind mei 2016 tot 5 spetterende uitvoeringen moet leiden! Eerst nog even een kleine terugblik
op de afgelopen twee maanden.
Terugblik
Op een regenachtige donderdagavond begin november was daar het moment voor ruim 30
enthousiastelingen om te laten zien wat ze in huis hebben tijdens de audities voor het iepenloft. Het
werd een mooie avond vol improvisatiegeweld en spelplezier in de Tynster voetbalkantine.
Een topoverleg tussen het creatieve regisseursduo, Rieneke de Haan en Atsje Lettinga, was nodig om
deze groep auditanten terug te brengen tot de spelersgroep die het stuk Spetters in 2016 tot leven
zal gaan brengen.
Onder toeziend oog van schrijver Bouke Oldenhof werd tijdens een eerste leessessie een voorlopige
versie van het script doorgenomen. Een perfecte avond voor Rieneke en Atsje om te werken aan de
rolverdeling en dus te kijken welke poppetjes welke rol kunnen en zullen gaan invullen.
Tijdens een tweede leessessie werden de definitieve scripts uitgedeeld aan regisseurs en
spelersgroep. Toch wel een momentje hoor! 74 pagina’s vol spetterende, humoristische en
emotionele gebeurtenissen die in de komende maanden vorm moeten krijgen op het speelvlak. Ook
werd de rolverdeling bekend gemaakt, maar die houden we nog even lekker voor ons….
Kortom
De stofwolken trekken langzaam op en de contouren van het geheel worden in dit vroege stadium
steeds duidelijker zichtbaar. Vanaf 7 januari zal het repetitiegeweld los barsten en zullen alle spelers
invulling gaan geven aan hun rol. Nog een paar weken dus om het script van voor naar achter door te
pluizen om zo goed voorbereid ten tonele te kunnen verschijnen in het nieuwe jaar!
Blijf onze weg naar de uitvoeringen volgen via dit kanaal of digitaal, via Facebook en
www.iepenloft.frl.

