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TRYATER

Friese toekomstdromen in ‘Trĳe susters’

Twintigers en dertigers zijn ze en in 2017 toerden ze door Fryslân met de
improvisatievoorstelling Elkenien is in prutser , een productie die
voortkwam uit het tweejarige opleidingstraject van Tryater. Acteurs
Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en
Brecht Wassenaar wilden vaker samen het podium op en vormen nu,
onder de vleugels van Tryater, theatercollectief De Prutsers. Hun nieuwe
voorstelling gaat vanavond in première: Trije susters , naar de klassieker
Drie zusters van Anton Tsjechov. De vijf jonge spelers nemen hierin
Tsjechovs verhaal als uitgangspunt, maar zetten vervolgens hun eigen
ambities en toekomstdromen in het licht.
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Olga, Irina en Masja, de drie zussen in Tsjechovs verhaal, verlangen alle
drie intens naar Moskou. De stad die ze moesten verlaten toen hun vader,
legerofficier, bevelhebber werd van een garnizoen in een kleine
provinciestad. Na zijn dood verlangen de drie zusters hevig naar het
groots en meeslepend leven uit hun jeugd in de hoofdstad, maar geen van
de drie slaagt erin haar geluk daadwerkelijk te beproeven. InTrije susters
gebeurt iets soortgelijks, maar zijn de acteurs onder leiding van regisseur
Ira Judkovskaja met hun eigen toekomstdromen, ambities en hun
heimwee naar onbezonnenheid. Ze onderzoeken zo wat Tsjechov ons,
bijna 120 jaar na de première van het stuk, nog te vertellen heeft. Wat
zijn de overeenkomsten tussen deze generatie Friezen en de jonge
mensen uit de Russische provincie, 118 jaar geleden?
InTrije susters wordt Fries, Nederlands en Liwwadders gesproken en het
is de tweede productie van het drieluik dat Ira Judkovskaja regisseert ter
ere van haar afscheid bij Tryater. De première is vanavond in Wirdum.
Daarna tourt de voorstelling tot begin april langs Friese cafés. Eerder
regisseerde ze de kleutervoorstelling Breidzje, in mei volgt de derde en
grootste voorstelling 1000&1 Nacht , die op 15 mei op locatie in
Leeuwarden in première gaat.
Trije susters van De Prutsers, vanavond om acht uur in café Duhoux in
Wirdum (première), daarna tot 5 april te zien in cafés door heel Fryslân,
zie www.tryater.nl
‘Prutsers’ Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer,
Raymond Muller en Sjoerd Blom.
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