
 

 

 

 

Terugblik 

Nog een paar dagen en dan storten we ons manmachtig in het feestgedruis ter ere van het 105-jarig 

bestaan van ‘De Tynje’.  Waar een klein dorp groot in kan zijn wordt wel eens gezegd en dat mag in 

dit geval ook zeker weer aangehaald worden.  

Tegelijkertijd is het dus ook alweer vijf jaar geleden dat een groep enthousiastelingen, ter ere van het 

eeuwfeest in 2010, iets onvoorstelbaars op poten wist te zetten in de vorm van het muziekspektakel 

Jesus Christ Superstar. Tijnje werd massaal gegrepen door het iepenloftvirus en onder de vlag van 

SIDT meerde in 2013 dan ook de Kayla May aan in Tijnje om deel uit te maken van het prachtige 

Piraten Wiven van Kaptein Bree.  

2016 

De oplettende lezer herkent een patroon, 2010, 2013……2016! Het is weer zover, of beter gezegd  

bijna zover. Tijd voor weer een prachtig iepenloft ‘fan it doarp, foar it doarp’. De afgelopen maanden 

konden de bestuursleden zich bijna niet meer in het openbaar vertonen zonder de vraag; “Wat voor 

stuk gaat er gespeeld worden?” naar het hoofd geslingerd te krijgen.  

Nu was het een hele opgave en moesten er flink wat hobbels overwonnen worden maar kunnen we 

met trots zeggen dat we in 2016 iets heel moois en unieks hopen neer te zetten met het stuk: 

SPETTERS! 

Spetters  

Spetters? Ja, Spetters! een Nederlandse speelfilm uit 1980, geregisseerd door Paul Verhoeven. De 

film gaat over drie vrienden die zich proberen los te maken uit hun kleinsteedse milieu en een meisje 

dat haar leven in een frietkraam wil ontvluchten. Het uitgangspunt van Verhoeven was een 

jongerenfilm waarin de grenzen van het toelaatbare werden opgezocht. Het streven was om met 

Spetters een soort tegenhanger van Soldaat van Oranje te maken. Terwijl die film een 

geromantiseerde avontuurlijke visie op de werkelijkheid (de Tweede Wereldoorlog) had, had deze 

film juist een heel realistische en harde kijk op het leven. 

Om dit kassucces in 2016 voor het Tynster voetlicht te brengen zijn er enkele zwaargewichten 

ingeschakeld mogen we wel zeggen. Om in Kaptein Bree termen te spreken, gaan we dit avontuur 

aan met twee kapiteins op een schip. Het artistieke duo zal bestaan uit de (voor ons) inmiddels 

welbekende Atsje Lettinga met aan haar zijde, partner in crime Rieneke de Haan. In samenspraak 

met dit dynamische duo zal Bouke Oldenhof zorgen voor een prachtige eigentijdse vertolking van de 

film uit 1980.  

Ik wil meedoen!  

Nu je dit hebt gelezen sta je natuurlijk te springen om deel uit te maken van dit veelbelovende 

project. Twijfel dan ook niet langer en geef je op voor de audities van 17 oktober aanstaande! 

We zijn vooral op zoek naar jong Tynster talent, maar zowel voor als achter de schermen is alle hulp 

meer dan welkom. Dus potentiele Spetters, slinger die computer aan, ga naar www.sidt.nl en zet de 

eerste stap richting een spetterende periode!   


