Jaarverslag 2021 van Theatergroep WAARK
Kort voor het begin van dit verslagjaar kwamen zowel het vernieuwde
beleidsplan voor de periode tot 2024 en de aangepaste website waark.nl
gereed. In de eerste weken van 2022 is nog verder gewerkt aan de site om
kinderziekten te verhelpen.
Zoals in 2020 hebben we ook in 2021 te maken gehad met de maatregelen in
verband met het corona-virus. Het gevolg is geweest: niet spelen. Ook de altijd
gewaardeerde en goed bezochte voorjaarsbijeenkomst voor de WAARKERS
werd geschrapt.
Het vijfkoppige bestuur is wel begonnen aan de voorbereidingen voor twee
nieuwe producties in 2022. Voorstellingen in het Gronings, daar staat WAARK
voor.
De vergaderingen verlopen dan via Teams of Zoom. Het ene werk betreft een
monoloog door WAARK-actrice Janneke Geertsema met de titel “Mien tanne
Agga”. Een kleine voorstelling dus. De schrijver zegt hierover: “In deze
monoloog krijgen we door de ogen van Agga een tijdsbeeld gepresenteerd
waarin onder andere de oorlog en de Jodenvervolging hun schaduwen
vooruitwerpen. En we zien de tijd van de wederopbouw. In het Amerika van de
jaren dertig ontwerpt de Ostfries Ubbe Iwerks als partner van Walt Disney de
cartoonfiguur Mickey Mouse. Tante Agga ziet in 1937 een afbeelding ervan –
met breipatroon- en begint te breien; om nooit meer te stoppen. Ze ziet alles
gebeuren, blijft zichzelf en zo wordt ze voor Janneke de personificatie van een
verloren tijd”.
De première wordt gepland voor maart 2022.
Intussen werkt het bestuur met adviseurs ook aan de voorbereidingen voor een
grote productie. Daarbij richt de aandacht zich op het herdenken van het
rampjaar 1672 waarin de stad Groningen werd belegerd door de troepen van
bisschop Jan van Galen uit Munster. Eind december van 2021 staat vast dat de
audities voor dit avondvullende stuk in de eerste maand van het nieuwe jaar
kunnen worden gehouden. De première van “Staait n bisschop veur stad” zal
dan in oktober zijn. Tenslotte is ook de inzending verzorgd voor de
Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden.

