
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

Tijnje, 25 maart, 2016 

 

 

De Tynje brengt filmklassieker als iepenloftspul 

 

Van het witte doek in 1980 naar de iepenloft in 2016. Stifting Iepenloft de Tynje speelt dit 

jaar Spetters, een verhaal gebaseerd op de invloedrijke speelfilm van regisseur Paul 

Verhoeven. Vijf avonden spektakel, met een spetterende première op vrijdag 27 mei.  

 

Spetters is een rauw portret van drie motorcrossende vrienden uit de provincie, die zich 

proberen los te maken uit hun kleinsteedse milieu en een meid die haar leven in een 

frietkraam wil ontvluchten. Tegen het decor van een heuse crossbaan zal zich een boeiend 

verhaal ontspinnen over jongeren die hun dromen najagen tegenover hun ouders, die zich 

realiseren; “Wat heb ik nu eigenlijk van mijn dromen waar kunnen maken?”.  Evenals in de 

film spelen thema’s als seksuele geaardheid en geloof een belangrijke rol in deze zoektocht 

naar een eigen identiteit. Een zoektocht vol strijd, creativiteit, relativering en ontembare 

energie.  

 

Het Iepenloftspul Spetters is een voorstelling ontstaan uit de gedachten en levenservaringen 

van de twee vrouwelijke regisseurs, Rieneke de Haan en Atsje Lettinga. Het thema van de 

oorspronkelijke film is als uitgangspunt gebruikt en door schrijver Bouke Oldenhof 

omgeturnd tot een prachtige toneelvertolking die zicht perfect leent voor de Tynster 

openlucht! 

 

Na een try-out op 25 mei zal het iepenloftspul op 27 mei in première gaan, waarna er nóg 

drie avonden zullen volgen (28 mei, 1 & 3 juni). Mis dit niet! Kaarten via www.iepenloft.frl 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de redactie 

 

 

Over Stichting Iepenloft de Tynje 

Het is alweer zes jaar geleden dat een  groep enthousiastelingen, met steun uit alle hoeken, 

iets onvoorstelbaars op poten wist te zetten in de vorm van het muziekspektakel Jesus Christ 

Superstar. Tijnje en omstreken werd massaal gegrepen door het iepenloftvirus en onder de 

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

prachtige Piratewiven van Kaptein Bree. Stichting Iepenloft de Tynje (SIDT) streeft ernaar om 

eenmaal in de drie jaar een iepenloft spektakel op de ‘planken’ te brengen. 

 

Met de rockopera Jesus Christ Superstar werd zelfs een Gouden Gurbe (de Oscars van de 

iepenloftspulwereld) voor beste vormgeving in de wacht gesleept.  

 

 

 

Productie:   Schrijver:  Bouke Oldenhof 

Regisseur(s) :   Atsje Lettinga  

       Rieneke de Haan 

Muzikale leiding :  Sander Stienstra 

 

Data voorstellingen.  Try-out :   25 mei 2016  aanvang 21:15 

 Première :   27 mei 2016  aanvang 21:15 

    Voorstelling :   28 mei 2016  aanvang 22:00  

Voorstelling :   1 juni 2016 aanvang 21:15 

Voorstelling :   3 juni 2016  aanvang 21:15 

 

 

Publiciteit:  Voor informatie, fotomateriaal en interviews kunt u contact 

opnemen met  Björn Sinnema, 06-46355292, e-mail: 

info@sidt.nl 

 

Internet:    www.iepenloft.frl 

    www.iepenloft.frl/pers 

 

 


