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UITWIJK - De Stuiter keert met het opvoeren van de komedie ‘een hoop gedoe om niks’ van William
Shakespeare (Much ado about nothing) terug naar de Alm in Uitwijk.
Tijdens de presentatie van het nieuwe stuk van de Stuiter
spelen vijf spelers alvast een voorproefje van de komedie.
De vrouwen van de burgerwacht worden getraind door
aanvoerder Lida Hagenaars, die in dialect haar orders geeft.
De scène vormt 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 opvoert.
Tijdens de eerste openlucht repetitie langs de Alm nabij het
Almbankje van Mariette van der Ven maakte Rabobank
Altena zaterdag tevens bekend het sponsorcontract met
toneelgroep de Stuiter met drie jaar te verlengen tot 2017.
Met die bijdrage is de Stuiter verzekerd van een
professionele regisseur, maar ook de huur van de tribune en
de toiletten kan worden betaald. In ruil voor de sponsoring
mag de Rabobank twee avonden haar leden trakteren op de
toneelvoorstelling, inclusief een hapje en drankje. Dit jaar
heeft de Stuiter gekozen voor het stuk ‘Een hoop gedoe om
niks’ van William Shakespeare; hij schreef de komedie in
1598. Vier eeuwen later wordt het stuk gespeeld aan de Alm in Uitwijk. De tribune staat straks langs het water. “Een
mooie plek aan de rand van het dorp, ook zijn we al die jaren al gastvrij ontvangen in het dorp”, zo geeft Wielinga als
uitleg voor de keuze voor Uitwijk. Middenin het dorp worden de bezoekers straks ontvangen met koffie en wandelen
door het dorp naar de Alm voor het toneelspel. In het stuk is voor alle leden van de Stuiter een rol weggelegd; zo’n 20
tot 25 acteurs spelen mee onder regie van Jedidjah Julia Noomen uit Amsterdam.
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.

