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MARIT DE WEERD

It iepenloftspul fan Jorwert jildt al jierren as de
‘crème de la crème’ fan de iepenloftspullen. Ek dit
jier binne de ferwachtings wer heech: it selskip hat
keazen foar in bewurking fan de suksesfolle
Frânske film La famille Bélier yn kombinaasje mei
nûmers fan Ramses Shaffy en Liesbeth List. In
resept foar sukses, soest sizze.

De famylje Bellier giet oer de 29-jierrige Famke. Se
wennet noch thús en hat in bysûndere posysje yn it
gesin: har âlders en broerke binne dôf en Famke is
harren tolk. Sa foarmet se de ferbining mei de
hearrende wrâld. Dat har ûnmisberens ek
swierrichheden meibringt, docht bliken as Famke
troch de dirigint fan it koar ûntdutsen wurdt as in
supertalint. Se krijt de kâns om mei te dwaan oan
in talintejacht, mar dêr is Famkes famylje –
benammen har mem – net sa wiis mei. Famke
wrakselt mei de kar foar harsels of har famylje. In
dilemma dat noch lestiger wurdt as se fereale
wurdt op in ‘hearrende’ jonge. Sil Famke der yn
slagje har stim hearre te litten?

Fan de earste minút ôf wurdt de taskôger
meinommen yn it ferhaal. Mei faasje passearje
komyske en pynlike sênes de revu, stipe troch de
waarme klanken fan it koar. Hilarysk is bygelyks de
sêne wêryn’t Famke de útlis fan de dokter
oerbringe moat oer de salve dy’t heit en mem
brûke moatte by in seksueel probleemke.

Der wurdt moai spile en fantastysk songen yn De



famylje Bellier . Doete Stenekes spilet Famke ticht
by harsels en wit it publyk foaral yn de lêste sênes
te reitsjen. Dirigint Jorrit Laverman fertsjinnet ek in
komplimint. Hy set syn dûbelrol mei in soad humor
del. Prachtich binne ek de leafdesduetten tusken
Famke en Jelmer (Jan Haakma). Wêr’t se mekoar
geweldich oanfolje yn it sjongen, soe der yn it spul
tusken de twa krekt wat mear romantyske
spanning sitte meie.

De foarmjouwing fan de foarstelling is
minimalistysk en sober. Dat wurket goed by it
dekor, mar de kostúms hiene opfallender mochten.
De famylje Bellier is in oandwaanlik, muzikaal feest
wêrmei’t de ploech fan Jorwert mar wer ris syn
goede namme bewiist.
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