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Goedheiligman in vele vormen in Sintgelok. Volwassenen

zetten vol verwachting hun schoen

11 november 2022, 12:00 • Huis aan Huis Leeuwarden Deel dit artikel

Bij het Sinterklaasfeest hoort ook het schoen zetten. Veel volwassenen deden mee. EIGEN FOTO

Tryater speelt in de periode van het Sinterklaasfeest Sintgelok, een

voorstelling waarin de Goedheiligman in allerlei vormen voorbij

komt. Ook Sint Piter.
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Huis aan Huis Leeuwarden
Maker en speler Karel Hermans uit Veendam

vertelt in het Fries over zijn onderzoek naar de

traditie. Welke vormen, rituelen en symbolen

horen bij de goedheiligman? En wat maakt het jezelf verkleden zo

onweerstaanbaar? Leòn Ali Çifteci neemt het verhaal van de geschiedenis van

Sinterklaas voor zijn rekening, met een bijzondere persoonlijke noot.

Veel volwassenen zetten voorafgaand aan de voorstelling hun schoen. Na a�oop

werden er inderdaad cadeautjes gevonden onder de kapstok.

Het publiek wordt in hun eigen kindertijd meegenomen. Hulpsinterklazen maken

zich klaar voor het feest en het publiek zingt en klapt mee alsof ze het nooit zijn

verleerd. De verloren betovering vlamt op voor je neus.

Tryater geeft met Sintgelok ruimte aan drie jonge talenten: Rowan Veltman,

Marthe Elzinga en Cas Bouwman. Zij vertellen hun eigen onmisbare beleving van

het feest. De rol van kostuumontwerper Mathilde van der Hoop maakt het stuk

compleet. Door haar zorgvuldig aangeven van de kledingstukken, een tedere aai

over een baard en de tevreden glimlach als de hulpsinterklaas gereed is, begrijp

je waarom Sinterklaas voor zowel volwassenen als kinderen magisch blijft. In

welke vorm dan ook.

Sintgelok wordt geregisseerd door Janneke de Haan. De voorstelling ging op 9

november van start en wordt nog tot en met 3 december gespeeld bij Tryater in

Leeuwarden.
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