(Eindelijk) zijn we los!
IJs en weder dienende. Regelmatig gaan uitnodigingen de deur uit met deze gevleugelde uitspraak
als voorbehoud op het mogelijk niet doorgaan van afspraken die op een bepaalde datum worden
vastgepind. Vaak (afkloppen) is er letterlijk en figuurlijk geen vuiltje aan de lucht en kan alles wat
gepland staat “gewoon” doorgaan. Zo niet begin januari. Het dagelijkse leven lag in het Noorden toch
even behoorlijk op zijn gat vanwege de ijzel. Als er zelfs een schaatsmarathon moet worden afgelast
omdat de schaatsers en haar entourage vanwege de gladde wegen niet bij de baan kunnen komen
dan weet je dat het toch behoorlijk serieus is allemaal.
Ook wij moesten er aan geloven. Reservedata zijn een bekend fenomeen in de wereld van de
iepenloftspullen. Met het wisselvallige Nederlandse weer wordt er nog wel eens een voorstelling
afgelast en dan kun je daar maar beter op voorhand rekening mee gehouden hebben. Maar nu ging
het om een repetitieavond en nog wel de eerste die op het programma stond. Iedereen stond te
trappelen om aan de slag te gaan maar geen onverantwoorde risico’s in zo’n geval en dus moest de
start met een weekje worden uitgesteld.
Nu zitten we begin februari en zijn we alweer een maand keihard aan het repeteren. Af en toe is het
nog wel wat zoeken naar wie ben ik, wat doe ik, waar ga ik heen, waar kom ik vandaan etc. Maar met
een berg enthousiasme, passie en vakkundigheid vliegen de acteurs de repetitieavonden door en dat
gaat gepaard met een grote dosis lol. Het spettert nu al kunnen we wel zeggen!

De speeldata
Alle voortekenen beloven veel goeds voor het spektakel dat eind mei los zal gaan barsten. Hoog tijd
dus om alle speeldata eens op een rijtje te zetten, dan kunnen ze in de agenda en weet je zeker dat
je niets mist!
25 mei 21.00
27 mei 21.00
28 mei 22.00
01 juni 21.00
03 juni 21.00

: Try out
: Premiere
: Nachtvoorstelling
: Voorstelling
: Voorstelling

(reservedatum : 29 mei)
(reservedatum : 30 mei)
(reservedatum : 02 juni)
(reservedatum : 05 junj)
(reservedatum : 05 juni of in uiterst noodgeval 06 juni)

Wil je een seintje wanneer de kaartverkoop van start gaat? Ga dan als een razende naar
www.iepenloft.frl en meld je aan voor het “ticket-alarm”. Zodra de kaartverkoop op het punt van
beginnen staat ontvang je dan een melding. Dan weet je zeker dat je er op tijd bij bent!

Björn Sinnema
Namens SIDT

