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inds jaar en dag speelde
Toneelvereniging DSO in
Kortenhoef in dorpshuis De Dobber. Maar, sinds afgelopen augustus heeft de toneelclub een ander
onderkomen: Cultureel Centrum
Kortenhoef. Dit nieuwe theatertje
ligt naast de Regenboogschool aan
de Parklaan. DSO opent het seizoen met de toneelvoorstelling
'Sophie' van Roos Ouwehand.
Een nieuwe speellocatie inrichten
vergt de nodige inspanningen.
Irma Voigt, bestuurslid van DSO:
„Op alle fronten is er keihard gewerkt om het
theater gereed
te maken voor
ons eerste stuk
'Sophie'." Voigt
vertelt dat de
tribune van De
Dobber overgebracht is en
kleiner is gemaakt. „Hij is
nog steeds inschuifbaar,
zodat je de vloer ook voor andere
doeleinden kan gebruiken. Het
theater heeft plek voor 75 stoelen.
We hebben ook een beamer met
projectiescherm zodat je de zaal
kan gebruiken voor een lezing of
een filmavond. Maar het accent ligt
vooral op theatervoorstellingen."
Het toneelstuk 'Sophie' is bekend
geworden door de versie waarin
Tjitske Reidinga de hoofdrol speelde. „Het is een intiem stuk dat erg
geschikt is om in deze zaal te spelen. In De Dobber had het niet
gekund omdat het publiek daar te
ver weg zat." In 'Sophie' zien we in
twaalf scènes het leven van het
titelpersonage. We zien Sophie van
achtjarig meisje tot oma van zevenentachtig. „Het is het leven van
een gewone vrouw dat voor het
voetlicht wordt gebracht."
Reidinga speelt haar rol van Sophie
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In 'Sophie' zien we in twaalf scènes het leven van het titelpersonage.

'Sophie, een leven in 12 scènes' van Roos Ouwehand, gespeeld door
Toneelvereniging DSO. Regie: Arjan Boxelaar en Enno van Tuiden Te zien
van 16 tot en met 20 oktober in Cultureel Centrum Kortenhoet
www.toneeldso.n1

in alle leeftijden. „Het was bij ons
te moeilijk om één iemand de rol
te laten spelen. Daarom kozen we
voor vijf Sophies die de verschillende fases van haar leven laten zien.
Zo zien we Sophie als klein meisje
met haar jeugdvriendje, dat later
als man in haar leven terugkomt.

Je ziet haar als puber die meemaakt dat haar ouders gaan scheiden en hoe haar vader een nieuwe
relatie krijgt, dat ze zelf moeder
wordt en dat ze ook gaat scheiden.
Het geheel speelt zich af op haar
kamertje, waar de diverse personages rond haar bed verschijnen."
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In de regie is er verschil aangebracht tussen de Sophies. Als herkenningspunt draagt elke Sophie
hetzelfde sjaaltje. „Als er wisseling
is tussen de verschillende Sophies
gebeurt dat op toneel en herken je
een volgende Sophie."
Grote emoties

Voigt benadrukt dat het niet een
'hapsnap' verhaal is en dat er zeker
een verhaallijn inzit. „De scheiding
van haar ouders als meisje heeft ze
moeten accepteren; die ervaring
komt terug als ze zelf gaat scheiden. Er zitten veel ontroerende
gedeeltes in. Grote emoties, maar
ook zeer grappige dialogen."
Rudolf Hunnik

