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Na de eerste keer
direct helemaal om
Sarah Moeremans
creëert met haar Moe-
remans&Sons en het
Noord Nederlands To-
neel elke dag een tij-
delijk Utopia op Oer-
ol: Tempopia. Met als
sluitstuk, na het
Crashtest Ibsen-succes
van vorig jaar, haar
kijk op Ibsens Nora
van nu.

Z
Eric Nederkoorn

Z e zit al een week met haar
ploeg op Terschelling. Een
week bikkelen. ,,Er moet

heel wat worden opgebouwd’’,
beaamt Sarah Moeremans (36). Dat
is af te lezen aan het programma-
boekje van Oerol. Tempopia van
Moeremans&Sons/Noord Neder-
lands Toneel duurt van kwart over
zes tot kwart over elf.

Een belevenis van vijf uur dus.
Daarnaast brengt de theatermaak-
ster – naast leider van haar eigen
gezelschap met jong talent is ze
vaste gastregisseur van het NNT –
ook overdag haar woud aan ideeën
tot leven.

Tijdens de vorige Oerol-editie
trad bij de Vlaamse een chronische
genezing op van een lang gekoes-
terd vooroordeel. ,,Ik kwam erach-
ter dat tekst wel degelijk mogelijk is
op een festival in de natuur.’’ Haar
Crashtest Ibsen: Volksvijand, een
eigentijdse, geestige bewerking van
Ibsens verhaal rond een dorp met
een stuk natuur dat met economi-

sche argumenten wordt vercom-
mercialiseerd, was een groot succes
bij het meertje van Doodemanskis-
ten. De combinatie van dat mooie,
natuurlijke decor en de vele rake
woorden sloeg aan bij elke dag
opnieuw een groot publiek. ,,Ik
werd blij verrast. Net zo blij als ik
was dat ik fout zat met mijn idee
dat Oerol slechts een festival van
opwaaiend zand was.’’

Die grote volkstoeloop bij haar
voorstelling en ook bij al die andere
projecten op het eiland verbaasde
Moeremans. En inspireerde haar
tegelijk voor de titel van haar ko-
mende eilandproject. ,,Wat is dat?,
vroeg ik me af. Hoe komt het dat
wij ons op het vaste land half moe-
ten prostitueren om tenslotte an-
derhalve man en een paardenkop
in de zaal te verwelkomen, bij wijze
van spreken, terwijl ze hier in rijen
voor de hekken staan? Ik dacht: het
kan haast niet waar zijn, het is bijna
utopisch. Een tijdelijk Utopia.’’
Tempopia dus.

Tempopia schuift zonder hobbels
in het meerjarige festivalthema van
Oerol, maar dat geschiedt volko-
men onbewust, zonder mooie
bedoelingen vooraf. ,,Wij dachten:
we vermijden materiaal dat niet
hergebruikt wordt of dat vuilnis
oplevert. Ik wil dat we ons bewust
zijn van onze omgeving. We, dat is
niet alleen het publiek, ook Moere-
mans&Sons zelf.’’ Dat klinkt dus
naar Sense of Place, de vaste slogan
van Oerol. ,,Klopt, alleen wist ik
helemaal niks van dat blijvende
thema, tot we ons gesprek hadden.’’

Moeremans wil veel, en doet dat
ook. ,,In de Halbe-golf, met de be-
zuinigingen op cultuur, werd ik
ineens geacht ‘kwetsbaar’ te zijn als
kunstenaar. Ik voel me allesbehalve
kwetsbaar! Ik voel me sterk en rijk
omdat ik iets wil en ambieer.’’ Die
ambitie uit zich straks ten volle op

Terschelling. Tempopia is een syn-
these van verschillende (inderdaad
letterlijk zeer verschillende) ele-
menten. ,,In het onderdeel Tempo-
pia beweegt pakken we de spelende
mens op, voor een gezonde geest in
een gezond lichaam: we gaan haas-
je over naar Midsland. Of mega-
touwspringen bij Doeksen.’’ Dat
gebeurt overdag, buiten het entree-
kaartje om, iedereen kan meedoen.
,,Misschien luchtfietsen. Dat bepa-
len we per dag.’’

Een tweede onderdeel is ‘aardap-
pelschillen met…’ De puntjes staan
voor de naam van een filosoof. ,,De
ene dag zal dat Sloterdijk zijn, de
andere Rousseau en dan weer een
volgende denker. Ieder van onze
acteurs heeft zich in zo’n denker
verdiept. We gaan roddelen over
denkers, dat is de opzet.’’ Publiek
schuift schillend aan, wat opnieuw
zonder kaartje kan. Daar wordt
bepaald en bereid wat de bezoe-
kers-mét-kaartje die avond gaan
eten, als onderdeel van Tempopia.

Daarna speelt Moeremans&Sons
Shoot The Messenger, dat in zalen al
te zien was, zoals in het Grand
Theatre in Groningen: een flitsend

stuk teksttoneel waarin alweer de
roddel centraal staat, maar dan als
middel dat mensen samenbrengt,
en dus niet als de splijtzwam die de
roddel vaak is. De daarop volgende
maaltijd bestaat – ,,wees niet bang’’
– niet enkel uit aardappels. Gegeten
wordt op een zelfgebouwde plek.
,,Ik heb hardwerkende mensen.’’
Meet, heat and eat. ,,We zoeken er
mensen die we niet kennen. En wat
die daar doen. Feed Me Teach Me,
als variant op See Me Feel Me.’’

Vervolgens krijgt een eilandbe-
woner twintig minuten de tijd om
zijn tweede talent te uiten. ,,Een
kapper over bergbeklimmen. Do
what you can’t!’’

De afsluiting, het is inmiddels
tien uur op het voetbalveld in West-
Terschelling waar Tempopia zich
afspeelt, is de voorstelling Crashtest
Ibsen: Nora. Het was in Groningen
de – voor zo’n goeie voorstelling te
weinig gespeelde – voorloper van
het Oerolsucces van vorig jaar. In
Ibsens stuk probeert Nora met een
valse handtekening geld los te
peuteren voor haar aan de grond
geraakte man. Ze vlucht uit huis als
blijkt dat hij zijn status belangrijker
vindt dan haar. Moeremans her-
schrijft het verhaal: een vrouw van
nu laat zich dat niet langer gebeu-
ren. Weg met die vent. Met aan het
einde een lied van Eefje de Visser.
,,En dan allemaal aan de juttersbit-
ter.’’

Moeremans voelt zich goed
onder de vleugels van het NNT. ,,De
productieploeg is geweldig, de
techniek, er wordt hard gewerkt,
niks is te veel en ik krijg de vrijheid
om mijn ideeën uit te voeren. Niet:
‘kind, doe wat je wilt’, want Moere-
mans hoeft niet voor de tweede
keer het wiel uit te vinden. Maar
het voelt vrij. En die ervaring neem
ik weer mee naar het talent van de
Sons.’’
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