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Het Friese amateurtheater: nieuwe input
is het behoud van sterke worteling
Het amateurtheater in Fryslân is sterk
geworteld in de Friese gemeenschap. Het
heeft een belangrijke sociale functie, die
gepaard gaat met tradities, maar ook met
vernieuwing. Hoe staat het Friese
amateurtoneel er voor?
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ryslân kent een rijk verenigingsleven. Op het gebied
van amateurtheater zijn er
zo’n tweehonderd verenigingen
actief, waarvan een kwart een jongerenafdeling heeft. Daarnaast zijn
er nog eens ruim dertig iepenloftspulorganisaties, waarvan er gemiddeld vijftien per jaar een productie
opvoeren.
De Friese amateurtheaterverenigingen kunnen opgedeeld worden
in drie typen.
Type 1: Zo’n 60 procent van de
verenigingen is gericht op het maken en spelen in en voor het dorp
en hebben in de eerste plaats een
sociale en verbindende functie. Er is
vaak sprake van een vrij traditionele
repertoirekeuze en speelwijze. Er
worden vooral blijspelen en kluchten opgevoerd.
Type 2: Het tweede type vereniging is verankerd in het dorp, maar
heeft een meer artistieke ambitie.
Deze verenigingen wisselen regelmatig van regisseur en artistieke
formule. Voorbeelden zijn toneelvereniging Nij Libben in Jellum/
Bears en Atol in St Nyk. Dit zijn niet
alleen de grotere verenigingen met
een ruimer budget. Er zijn ook
kleinere verenigingen die meer
experimenteel theater durven te
maken en daar ook een eigen publiek mee hebben opgebouwd. Een
voorbeeld daarvan is toneelvereniging De Takomst in Huins/Leons.
Toneelverenigingen met meer artistieke ambities zijn wel vaak minder
gebonden aan de lokale gemeenschap. Zij werken bovenlokaal: de
spelers komen uit verschillende
plaatsen en ook de werving van
publiek wordt breder ingezet.
Type 3: Dat zijn ad hoc-groepen
met een specifiek artistieke signatuur die meestal een professionele
overhead hebben. Deze groepen
onderzoeken nieuw(e) repertoire en
theatervormen, vaak met maatschappelijke thema’s. Spelers bestaan uit ambitieuzere amateurspelers. Voorbeelden zijn de theatergroepen Broos en Spoonk.
De verenigingen kampen met de
nodige uitdagingen. Er zijn steeds
minder vrijwilligers die zich voor
een langere termijn willen verbinden, er is te weinig jonge aanwas en
de financiën leiden tot kopzorgen.
Maar dat betekent niet dat het amateurtheaterveld er slecht voorstaat.
Het is nog altijd van grote waarde
en lokaal ontstaan er prachtige
vernieuwende initiatieven, veelal
projectmatig, die als voorbeeld
kunnen dienen voor een andere
manier van werken.
Fries
Het amateurtheater heeft in Fryslân
altijd een belangrijke maatschappelijke waarde gehad. Aan het einde
van de negentiende eeuw werden de
eerste amateurkunstverenigingen
opgericht. Van oorsprong als een
vorm van volksverheffing; na de

Tweede Wereldoorlog bracht theater vermaak in een tijd van opbouw.
Ook heeft het amateurtheater altijd
een belangrijke rol gespeeld voor de
Friese taal. Het Friese amateurtheater onderscheidt zich doordat het
merendeel van de producties in het
Fries wordt opgevoerd. Ieder jaar
verschijnen er ook nieuwe Friestalige stukken, met name voor de iepenloftspullen. Daarnaast worden
er stukken vertaald, niet alleen van
Nederlandse bodem, maar van ver
over de grens. Het publiek, regisseurs en spelers hechten er grote

Het amateurtheater
onderscheidt zich
doordat het
merendeel van de
producties in het
Fries wordt
opgevoerd
waarde aan om in hun eigen taal
theater te maken en te beleven.
Alleen al door de taal werkt het
amateurtheater verbindend.
Ook het sociale aspect is van
groot belang. Het dorpstoneel
brengt een gemeenschap niet alleen
bij elkaar op het moment van opvoering, maar ook in het voorbereidingstraject. Hierin kan een dorp of
gemeenschap zijn kracht laten zien,
zichzelf op de kaart zetten. Er is de
afgelopen jaren een toename zichtbaar van andersoortige en grootschaliger initiatieven. Dit zijn verenigingen die op zoek zijn naar een
nieuwe impuls, die het dorpshuis
willen ontstijgen en bijvoorbeeld
een iepenloftspul of locatieproductie opzetten. Ook zijn er steeds
meer verenigingen betrokken bij
geëngageerde projecten. Denk
bijvoorbeeld aan Stichting Haring &
Hummus en zijn theatermakers
Geartsje Postma en Janneke de
Haan. Tijdens het project Door de
kloof (2016) in Sint Annaparochie
werd een theatrale route gemaakt,
samen met de bewoners van het
dorp en van het asielzoekerscentrum Doel: de kloof dichten tussen
deze twee bevolkingsgroepen.
LF2018
De komst van Leeuwarden-Fryslân
2018 lijkt de behoefte van verenigingen om boven zichzelf uit te stijgen
alleen maar te vergroten. De verenigingen willen laten zien wat ‘mienskip’ betekent en wat je op eigen
kracht met elkaar kunt bewerkstelligen. Dit geldt niet alleen voor
theater, maar voor de amateurkunsten in het algemeen.
Een mooi voorbeeld waar LF2018
stimulerend werkt is Under de Toer.
In dit programma worden 32 projecten uitgevoerd in dorpen en steden
in heel Fryslân. Kunstenaars gaan

Scène uit de voorstelling Van Alice en nog wat die vorig jaar gespeeld werd tijdens het theater- en muziekfestival
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daarin aan de slag met lokale verenigingen rondom een verhaal over de
plaatselijke kerk. Hierbij wordt ook
samengewerkt met niet vanzelfsprekende partijen. Een voorbeeld? Het
Wommelser project De profylfoto van
Klaas. Initiatiefnemer van dit project
is Tywerthiem (Talant). De cliënten
gaan een muziektheatervoorstelling
maken over wat de kerktoren voor
hen en het dorp betekent. Alle verenigingen van het dorp zijn door
Tywerthiem uitgenodigd om mee te
doen. Deze andersoortige producties
stimuleren de participatie in een
gemeenschap en versterken het
gevoel van eigenwaarde.
Daarnaast doorbreken ze ook de
traditionele werkwijze van theater
maken, wat inspirerend kan zijn
voor het Friese amateurtheater in
het algemeen. Dus ook voor de
iepenloftspullen. Door de druk van
de grote publieksaantallen zijn die
namelijk minder snel geneigd gewaagde keuzes te maken in repertoire, speelstijl en vormgeving.
Uitwisseling
Bij het opzetten van een nieuw
en/of grootschalig initiatief wordt
meer gevraagd van een vereniging
dan bij een reguliere dorpshuisproductie. Zowel artistiek als productioneel. De iepenloftspullen zijn elkaars concurrent, maar zoeken ook
steeds meer de verbinding. Naast de
gezamenlijk promotie op de website
www.iepenloftspullen.nl ontmoeten
de organisaties elkaar jaarlijks,
waarbij steeds meer de nadruk
komt te liggen op het uitwisselen
van kennis en ervaringen. Op deze
manier hoeven nieuwe initiatiefnemers het wiel niet zelf uit te vinden.
Deze uitwisselingen worden
georganiseerd door Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) en
Keunstwurk. Beide partijen willen
het amateurtheaterveld zo goed
mogelijk ondersteunen in de kwaliteitsverbetering en het ontwikkelingen van nieuwsoortige initiatieven. STAF is de koepelorganisatie
voor het amateurtheater, en behartigt de belangen van de toneelver-

enigingen die bij hen aangesloten
zijn.
Ondersteuning
De ondersteuning van het amateurtheater begon al in de jaren vijftig
met toneelgrootheid Pyt van der
Zee. Hij werd opgeleid door de pas
opgerichte Nederlandse Vereniging
voor Amateurkunst. Als toneeladviseur verzorgde hij spellessen en
raamregies en stond hij aan de basis
van het professionele theatergezelschap Tryater. Vanaf de jaren negentig bood Frats (Fryske Amateur
Teater Skoalle) scholing en cursuswerk aan als middel voor ondersteuning en vernieuwing. Een van de
succesvolle projecten was Himmelskoft (2014). Verschillende verenigingen in een regio werkten hierbij aan
een gemeenschappelijke voorstelling. De toneeladviseurs gaven
scholing en organiseerden openbare
repetities. Himmelskoft was een landelijk voorbeeldproject, dat te zien
was op landelijke podia en festivals
voor amateurkunsten.
Sindsdien is er veel weggevallen.
Landelijk is er weinig verbinding op
het gebied van amateurtheater.

De komst van
LF2018 lijkt de
behoefte van
verenigingen om
boven zichzelf uit te
stijgen alleen maar
te vergroten
Uitwisseling ontbreekt. Ook in Fryslân is er sinds Himmelskoft veel veranderd. Het voormalige Frats is nu
Keunstwurk theater. De formatieruimte voor de toneeladviseurs van
Keunstwurk is verkleind en het
werk is meer op afstand. Het doel is

echter hetzelfde gebleven: theater in
Fryslân vooruit helpen. Keunstwurk
ondersteunt het amateurtheaterveld
met onder andere advies, scholing
en initieert vernieuwende projecten
zoals De Passant (2016). Dit was een
reizende theatervoorstelling langs
de dorpen van de Centrale As, met
voorstellingen gemaakt door de
lokale bewoners en verenigingen.
Nieuwe input
Theateropleidingen in en buiten
Fryslân zorgen voor nieuwe input.
De inzet van deze nieuwe lichting
ambitieuze en ondernemende jonge
makers is een prachtige kans voor
het amateurtheaterveld om zich te
blijven ontwikkelen. Deze makers
kunnen verenigingen helpen op het
gebied van innovatie, profilering en
het aantrekken van jonge spelers.
Immers, om te zorgen dat het
amateurtheaterveld zo sterk geworteld blijft, is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in een nieuwe
generatie spelers, makers en vrijwilligers. Een mooi voorbeeld zijn
jonge makers als Romke Gabe
Draaijer en Eline de Vries: ze zijn
afgestudeerd aan de NHL Docent
Theater en hebben zich verder
ontwikkeld bij Jong Tryater. Nu zijn
ze onder andere actief bij iepenloftspullen en locatietheaterprojecten.
Laten we tegelijkertijd niet de frisse
input van ervaren makers vergeten.
Denk aan theatermaker Marius Del
Grosso met zijn inspirerende stichting Yn waar en wyn in Jorwert en
Masquerade Theater van maker
Bianca Wiersma in Kollumerzwaag.
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