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Back to Oz als kerstsprookje
In de traditie van de sfeervolle
feelgood-voorstellingen gaf Het
Filiaal theatermakers gistermiddag
een voorproefje van wat de bezoekers volgende maand tijdens de
kerstperiode mogen verwachten in
de Utrechtse Stadsschouwburg.
Peter van de Vusse
Utrecht

Het klassieke verhaal van de Tovenaar
van Oz is bewerkt tot een modern
sprookje, waarin weervrouw Doortje
na een helse storm in het onbekende
land van Oz belandt. In Back to Oz beleeft Doortje (rol van Naomi van der
Linden) tal van spannende avonturen
voordat ze weer veilig huiswaarts kan
keren.
Wat de voorstellingen van het
Utrechtse jeugdtheatergezelschap zo
bijzonder maakt, is de combinatie van
toneel op de platte vloer en live gefilmde projecties, van de voorstelling
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Ook maquettes
en projectie spelen een rol in de
voorstelling. FOTO’S
ANGELIEK DE JONGE

vanuit een ander perspectief en met
hulp van maquettes en miniaturen, op
een metersgroot beeldscherm. Het
publiek kan daardoor het verhaal zowel volgen op het toneel als op het
witte scherm.

Geen demonstratie tegen
Biltse bouwplannen meer
DE BILT De aangekondigde demonstratie tegen bouwen in De
Bilt gaat morgenmiddag niet
door. De actie was gepland voor
het gemeentehuis in Bilthoven.
,,We zijn ingehaald door de tijd”,
licht de organisatie het schrappen van de actie toe.
Vorige week haalde de Biltse
politiek al een streep door tien van
de dertien omstreden bouwlocaties die het college had aangewezen.

Nog niet klaar
Stephan Bosman, woordvoerder
van de gezamenlijke bewonersgroepen, die bezwaar maakten tegen de plannen, benadrukt dat de
bewoners nog niet klaar zijn. ,,De
bewoners van gemeente De Bilt
laten zich niet in slaap sussen. De
demonstratie wordt uitgesteld we
houden dit als mogelijk middel
achter de hand.”
Inwoners van De Bilt wachten
nu eerst de raadsvergadering van
28 november af alvorens eventuele volgende stappen te zetten.
Bosman: ,,Alle betrokken bouwlocaties hebben gezamenlijk een

plan met vijf eisen opgesteld: 1.
Haal het huidige bouwplan geheel
van tafel, 2. Onze speelplaatsen en
wijkgroen blijven definitief geborgd, 3. Moderne stedenbouwkundige visie: méér groen in elke
wijk, 4. Wij verdienen betere samenwerking in raad en college, 5.
Nooit meer ‘mee-weten’.” Met
dat laatste bedoelt Bosman het
niet raadplegen en achteraf informeren van belanghebbenden.

Goede argumenten
Bosman heeft signalen dat veel
politieke fracties in De Bilt de genoemde eisen overnemen. ,,Bij de
drie inspraakavonden zijn vanuit
de inwoners uitzonderlijk veel
goede argumenten naar voren gekomen tegen het huidige voorstel
van het college. Tijdens de daaropvolgende commissievergaderingen is inmiddels gebleken dat zowel coalitie- alsmede oppositiepartijen veel bezwaren hebben tegen het plan. Ook de gesprekken
met raadsleden en leden van het
college die zeer recent zijn gevoerd geven genoeg grond om de
protestactie voor nu af te blazen.”

Bier uit Fort Everdingen
wint opnieuw een prijs
EVERDINGEN De Everdingse
brouwerij Duits & Lauret is voor
de tweede keer op rij bekroond
met een gouden medaille. De prijs
wonnen ze op de Brussels Beer
Challenge, een toonaangevende
bierkeuring met een groot internationaal deelnemersveld.
De Everdingse brouwers wonnen met hun bier Winterstout.
Dat zijn donkere bieren met geroosterde accenten. Volgens de
jury is het bier van de Everdingse
brouwers ‘Goud waard vanwege

de stevigheid van het bier met
donkere kleur, volle smaak met
accenten van koffie en pure chocolade.’ Het bier wordt gerijpt in
de bomvrije gebouwen van Fort
Everdingen, vlakbij Culemborg.
Daar is de temperatuur constant,
wat de kwaliteit volgens de brouwers ‘ten goede komt.’
Het is niet de eerste keer dat de
brouwerij met de Winterstout
prijzen in de wacht sleept. In april
van dit jaar vielen de brouwers
ook al in de prijzen.

Stefanie Bonte heeft de miniaturen
voor Back to Oz gebouwd met alledaagse materialen als isolatieschuim,
cocktailprikkers en bouwpakketten.
Er zijn miniaturen van een bospad of
een heus kasteel, waarin Doortje ge-

vangen wordt gehouden door een
heks. Na allerlei omzwervingen en
avonturen met de andere hoofdpersonages Stro, Blik en Leeuw zingt een
met haar hondje Toto achtergelaten
Doortje uit volle borst de evergreen
Somewhere over the Rainbow. Door te
klikken met de zilveren hakken van
haar laarzen weet de hoofdrolspeelster
zich te bevrijden uit het land van Oz.
De Tovenaar van Oz is een wereldberoemd verhaal dat zich bij uitstek
leent voor de romantische periode
rond kerst. In totaal komen er twaalf
voorstellingen in negen dagen, waarvan twee op beide kerstdagen.
Back to Oz belooft een nieuwe parel
te worden in de rijke traditie van
kerstvoorstellingen in de Stadsschouwburg. Na Cascade, Junglebook
en vorig jaar Alone@Home met Martijn
Fischer, kunnen ouders en kinderen
hun hart ophalen in de nieuwe magische voorstelling van Het Filiaal in
Utrecht.

Leger des
Heils kan
buurt niet
overtuigen
Leger der Heils en woningverhuurder GroenWest deden er
alles aan de onrust weg te
nemen, maar omwonenden
van het vroegere verzorgingshuis Nyevelt in De Meern bleven gisteravond zeer bezorgd
over het plan hier een project
voor gemengd wonen te beginnen.
Maarten Venderbosch
De Meern

Dat bleek tijdens een drukbezochte bijpraatavond voor de
buurt, waar het plan uit de doeken werd gedaan het al jaren
leegstaande en verpauperende
gebouw te verbouwen tot 33
kleinere appartementen. Daarvan worden er straks 15 bewoond door mensen die uit een
instelling van het Leger des Heils
komen. Zij worden geacht weer
op eigen benen te kunnen staan.
De overige 18 woningen komen toe aan huurders die er bewust voor kiezen deze mensen
te steunen als ze een mindere
periode doormaken.
Maar de buurt vreest dat de
bewoners, met soms een achtergrond in de psychiatrie of een
verleden als verslaafde, overlast
geven. Een bewoonster van het
naastgelegen seniorencomplex
zei: ,,Nu hebben we het goed
met elkaar, maar dit brengt onrust met zich mee.’’
Het verweer van corporatie
GroenWest en het Leger des
Heils was dat de nieuwe buurtgenoten het straks óók goed met
elkaar moeten krijgen. ,,Dit zijn
geen alcoholisten die op straat
rondhangen en herrie maken.
Dit zijn gewone mensen als u en
ik. Zij hebben hun leven weer op
de rit, maar kunnen een beetje
hulp soms nog wel gebruiken.”

