Terugkeer de Stuiter met ‘Een hoop gedoe om niks’
Door Hannie Visser-Kieboom
UITWIJK – De Stuiter keert met het opvoeren van
de komedie ‘Een hoop gedoe om niks’( Much ado
about nothing) terug naar de Alm in Uitwijk. Vele
streekgenoten zullen zich nog de grootse opvoering
van Shakespeare’s Midzomernachtsdroom
herinneren, tijdens een zwoele zomeravond in 2010
langs de Alm.
De Stuiter staat al jaren garant voor sterk toneel;
met stukken als ‘Animal Farm’, ‘Vuurproef’ en ’52 x
Afscheid’. Deze keer kozen de toneelspelers voor
een komedie. “We hadden allemaal zin in een vrolijk
verhaal. Het stuk van Shakespeare is een vette
komedie, pretentieloos toneel”, zo vertelt Claran
Wielinga, die van meet af aan betrokken is bij het
openluchttheater.
Dit jaar speelt het stuk zich opnieuw af aan de Alm
met uitzicht op het Uitwijks kerkje en het Almbankje
van Mariette van der Ven. De tribune staat straks
langs het water. “Een mooie plek aan de rand van
het dorp en we zijn al die jaren al gastvrij
ontvangen”, verklaart Wielinga de keuze voor
Uitwijk. Midden in het dorp worden de bezoekers
straks ontvangen met koffie en wandelen ze
vervolgens naar de Alm.
In het stuk is voor alle leden van De Stuiter een rol
weggelegd. Twintig tot 25 acteurs spelen onder regie

van Jedidjah Julia Noomen uit Amsterdam. Ook vorig
jaar regisseerde ze bij de Stuiter het stuk ‘Komedie
er verleiding’. Wegens ziekte is ze verhinderd bij de
openluchtrepetitie. Tijdens de presentatie van het
stuk laten de acteurs alvast een voorproefje van de
komedie zien. De vrouwen van de Burgerwacht
worden getraind door aanvoerder Lida Hagenaars,
die in dialect haar orders geeft. “Jullie gaan alle
kroegen langslopen en iedere dief die je verdenkt,
wordt opgepakt”. De scène vornt slechts een
fragment uit de komedie, die vooral draait om de
liefdesaffaire tussen Beatrice en Benedick; een
universeel thema dat Shakespeare in veel van zijn
toneelstukken weet op te voeren.

De voorstellingen zijn op donderdag 20, vrijdag 21
en zaterdag 22 juni en dan weer op donderdag 27,
vrijdag 28 en zaterdag 29 juni.
Traditiegetrouw zijn de eerste twee voorstellingen
exclusief voor leden van Rabobank Altena.

