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Een kampeerweekend met theater
REPORTAGE

Dennenoord in
Zuidlaren combi-
neert kamperen
met cultuur. Za-
terdag 9 en zon-
dag 10 september
kunnen gasten
een nacht op het
terrein verblijven
en twee indruk-
wekkende voor-
stellingen bijwo-
nen.

E
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Een kampeerweekend met
theater. Dennenoord in
Zuidlaren zet zaterdag 9 en
zondag 10 september de

poorten wijd open voor een cultu-
reel evenement waaraan kunste-
naars, artiesten en groepen uit het
dorp en omstreken meedoen. Inclu-
sief de bewoners van Dennenoord
en die van woonzorginstelling Mo-
zaïek.

Voorop staat dat het een sfeervol
en gezellig weekend moet worden,
met een barbecue, een goed ontbijt,
een kerkdienst en muziek. Het is
echter ook een festival met een se-
rieuze inhoud. Initiatiefnemer van
het project is namelijk theatermu-
ziekgroep Solace I Guess die met de
voorstelling Updiggin’ door Noord-
Nederland trekt. Die voorstelling
gaat over een familiedrama dat ge-
neraties later nog doorwerkt, over
schuld die van vader op zoon door-
gaat.

,,In Zuidlaren wilden we graag iets
bij Dennenoord doen’’, vertelt publi-
citeitsvrouw Rosa Veldman van So-
lace I Guess. ,,We kwamen op het
idee om op dit prachtige terrein te
gaan kamperen. We hebben nog
nooit eerder onze voorstelling uit-
gebouwd tot een heel kampeer-
weekend.’’

Het idee viel bij Lentis, de ggz-in-
stelling die Dennenoord exploiteert,
in goede aarde. Lentis zet graag de
ramen open om het contact met de
samenleving te versterken en om de
buitenwereld te laten zien dat er
niets engs is aan psychiatrie. Solace I
Guess is een rondtrekkend gezel-
schap, dat overal probeert om de lo-
kale bevolking zo veel mogelijk bij
de voorstelling te betrekken.

Dat heeft een speciale achter-
grond. Artistiek leider Anne van Sla-
geren heeft een groot deel van zijn
jeugd als zoon van een zendeling

doorgebracht in Kameroen. In dat
Afrikaanse land trekken ook thea-
termakers rond, die in de dorpen sa-
men met de lokale bewoners muziek
en theater maken.

Zijn jeugd in Kameroen inspireer-
de Van Slageren ook tot het verhaal
van de voorstelling, die je als een
popopera zou kunnen omschrijven.
Het speelt zich af in een niet nader
genoemd Afrikaans land en het ver-
haal begint met de moord op een
blanke vrouw, waarvan haar zoontje
getuige is. Een zwarte man draait
hier ten onrechte voor op, mede op

basis van de getuigenis van het
zwaar getraumatiseerde jongetje. De
zwarte man wordt geëxecuteerd.

Het drama verdeelt de beide fami-
lies. In de voorstelling spelen Van
Slageren en acteur/zanger Louis Bu-
kenya een confrontatie tussen twee
nazaten van beide slachtoffers. De
muziek bij het stuk omvat uiteenlo-
pende stijlen, zoals soul, rock en reg-
gae.

,,De nazaten van beide families
verwijten elkaar veel’’, vertelt Cora
Ziengs, een van de acteurs. ,,Uitein-
delijk gaan ze met elkaar praten en

komt het tot nieuwe inzichten in
wat er gebeurd is en uiteindelijk tot
vergeving.’’

Solace I Guess is een professioneel
gezelschap en voert het stuk dus he-
lemaal zelf op. In het voorprogram-
ma, in het programmaboekje het lo-
kaal programma genoemd, komt
een breed scala van artiesten, kun-
stenaars en bands uit Zuidlaren en
omgeving aan de beurt. Het heet De
muren te lijf.

,,In het voorprogramma gaat het
vooral om de verbinding’’, legt regis-
seur Margriet van den Eijnden uit.

,,We laten bijvoorbeeld zien hoe
mensen hier bij Dennenoord con-
tact zoeken met de omgeving. Ze zit-
ten achter een muur, die beperkt
hen, maar biedt ook veiligheid. Een
onderdeel van de voorstelling is een
video, waarin we mensen hebben
gevraagd wat ze zouden willen doen
als ze naar buiten konden. ‘Ik zou
wel boodschappen willen doen’, ant-
woordt iemand. We hebben gefilmd
hoe iemand in de supermarkt bood-
schappen deed.’’ Het muziekstuk
Laat me mijn eigen gang maar gaan
is ook een belangrijk onderdeel van
de voorstelling.

Aan het lokale programma doet
de @lentisband mee, met een acht-
tal cliënten van Dennenoord, net als
Lentis’ theatergroep Geestkracht 11
en de Jembeband van Lentis. ,,Ver-
der maken we veel gebruik van de
beeldende kunst die hier bij Denne-
noord wordt gemaakt’’, zegt Van den
Eijnden.

Verder doet ook musicalgroep
Kick mee, De dames zingen en
smartlappenkoor De laatste snik.

Wie de sfeer uitgebreid wil proe-
ven, moet dus vooral komen kampe-
ren. Zaterdag is er nog een barbecue
voor slechts 7,50 euro, zondagoch-
tend een ontbijt voor 3,50 euro. Die
dag is er ook een kerkdienst, beide
dagen zijn er rondleidingen.

‘De nazaten
van beide
families verwijten
elkaar veel’

Cora Ziengs en Louis Bukenya acteren in de voorstelling Updiggin’. FOTO’S HARRY TIELMAN

Regisseur Margriet van den Eijnden: ,,In het voorprogramma gaat het vooral om verbinding.’’


