
 

Recensie 'NOORD Theaterspektakel': 

Overdonderende vorm imponeert de zaal 

geholpen door sterk spel en gave muziek 

★★★☆☆ 

Verblufte reacties, opwinding, bewondering, tot aan de oer-

Groningse conclusie dat het niet tegenviel: zoiets had het publiek 

niet verwacht. ,,Dit ga ik doorvertellen aan iedereen die ik 

tegenkom.” 

 
Esmee de Boer (midden voor) en en Renée Wiersma (groen) met danseressen voor de 

projectie van het Groningse Hoofdstation. Foto: Jan Menses 
Eric Nederkoorn • 5 september 2021, 19:35 • Cultuur 
 

https://dvhn.nl/cultuur


Je kunt niets minder dan bewondering hebben voor de ambitie en het doorzettingsvermogen 
van kunstenares/theatermaakster/producente Geke Hoogstins uit Eext. Voor hoe ze tegen 
de stroom in (corona-uitstel) alsnog haar voorstelling NOORD heeft weten te realiseren in 
een hal van Hotel Van der Valk in Zuidbroek. Op een schaal en met een investering die je 
niet zo heel vaak tegenkomt. 

Hoogstins houdt vol tot ze een ‘ja’ heeft 

Ze wist voor de financiering van het ‘Theaterspektakel’ (ondertitel) een respectabele reeks 
partners aan zich te binden. Hoogstins blijft gewoonlijk dan ook net zo lang doorpraten tot ze 
een ‘ja’ heeft. Tot en met het programmaboek kun je zien dat er niet op een dubbeltje is 
gekeken (wat overigens ook van de kaartkopers wordt gehoopt). En dat ‘ja’ weet ze vast te 
houden ook. Van de cast, muziek en crew die vóór de coronacrisis zijn begonnen, is vrijwel 
niemand afgehaakt. Een veelzeggende loyaliteit. 

De Drentse wil dat het goed komt met aarde en mens. Dat is de basis van al haar 
theaterprojecten, vanuit haar tuin in Eext via het Rensenpark in Emmen nu naar de het 
grootste van allemaal in die hal. ,,Ik krijg wel eens reacties van ‘jij altijd met je klimaat’,” 
verwees ze vooraf tegenover de genodigden naar de onmiskenbare boodschap in haar werk. 
Niet getreurd. ,,Daarbij wil ik dat we niet naar elkaar wijzen. We moeten de problemen 
sámen oplossen. Ik hoop jullie daarvan iets mee te geven.” 

Menke zoekt Boer Tjeert tot diep in de aarde 

Het is niet inderdaad niet heel ingewikkeld om die boodschap in NOORD te ontdekken. Dit is 
het verhaal van het Groningse meisje Menke (Esmee de Boer) die als Dagblad van het 
Noorden -bezorgster een vriendschap heeft opgebouwd met de oude boer Tjeert (Albert 
Secuur). Bij een aardbeving verdwijnt hij met boerderij en al van (of in) de wereld en volgen 
we Menkes gedachtewereld in een fanatieke zoektocht tot in het binnenste van de aarde. 

Ze komt zelf uit een gezin waarvan het huis is geteisterd door de gaswinning. Vader (Piet 
van Gogh) zit apathisch in zijn stoel te midden van ordners vol zinloos gebleken 
correspondentie, terwijl de dodelijk vermoeide moeder (Miranda Bolhuis) wat loopt te 
redderen. De opstandigheid van jongste dochter Eefke (Renée Wiersma) helpt daar niet bij. 
Menke wordt bijgestaan door haar mede-geologiestudent Sjoerd (Nick Kamerling) en half om 
half door de aanvankelijk arrogante journalist Frank (Abel Leemans), waaruit een halfbakken 
liefdesverhaaltje ontspruit. 

Er ontbreekt wat in de balans 

Verhaaltje. Zo komen we bij het punt van kritiek. De vormgeving is zo kolossaal en 
indrukwekkend dat het verhaal, waarin de red-de-aarde boodschap onvermijdelijk (want als 
drijfveer) is verwerkt, daar mager tegen afsteekt. Er is niet voldoende balans tussen 
knallende vormgeving en het gespeelde verhaal op die immense speelvloer, tegen dat 
halfronde, tientallen meters brede en zaalplafondhoge projectiescherm. 

Ook dramaturgisch kun je er wat van vinden. De journalist is bang om wat met die 
bevingsellende te doen. Maar waarom? Hij wil ’t maar niet vertellen, ook niet in een 
trekkerige scène met Menke. Een strenge en foute ‘gebiedsambtenaar’ is al te zeer een 
parodie (wél geestig gespeeld door alweer Bolhuis) om die angst te rechtvaardigen. Zo nu en 
dan zijn scènes te lang gerekt. Dan valt die kleine bezetting weg tegen de omgeving. 



Gitarist Christof Bauwens is te gek, Albert Secuur verrast met zang 

Zo legt de inhoud het af tegen… ja, tegen de rest. Want de muziek, speciaal geschreven 
voor deze productie is fenomenaal, met speciale attentie voor gitarist Christof Bauwens 
(Onderdendam) die alles uit de kast mag trekken. En zijn kast is goedgevuld. De dans, van 
vijf bij Lucia Marthas opgeleide danseressen, dikwijls ganzen uitbeeldend, past prima. 

De zang is bij al die verrassende liedjes bij de hele cast overtuigend. Van Bolhuis, De Boer 
en Wiersma hoeft dat niet te verbazen, maar Secuur verrast de meute. In een weinig 
optredend bandje en onder de douche doet hij dit vast vaker, maar ook voor zo’n groot 
publiek blijkt hij ineens sterk voor de dag te komen. In toch bepaald niet eenvoudige 
registers. De uitstaling en humor die hij zijn boer meegeeft ontroeren de tribune sowieso. 

Gigantische projecties - zoals het station dat er in knalt 

Maar hoofdbestanddeel van het geheel is ontegenzeggelijk de vorm, die meer nog dan het 
verhaal de aardelievende boodschap ondersteunt. Er komen zelfs levensgroot recente 
publicaties langs over de Limburgse waterellende. Die projecties zijn gigantisch en imposant. 
Zoals ineens het Groningse Hoofstation opduikt. En zoals de schijnbaar in de 
zeespiegelstijging verdrinkende Menke in onderwaterbeelden wordt gered door een 
waternimf (danseres Milou Zuurveld), in een overigens te lang doorgetrokken scène. En dan 
dat geestige ontvoeringsfilmpje. 

Dit alles komt na de grote aardbeving, die wordt gestut op een overdonderend kabaal dat 
door de hal trekt, verwijzend naar het sensurround-effect uit de 
rampenfilm Earthquake (1974) dat de zaalstoelen deed trillen. 

Toch weer net te nadrukkelijk 

Verder zijn er mooie witte wieven-achtige rookeffecten. Linksboven in het projectiescherm is 
de seismografische meetkamer ingericht van Sjoerd, rechtsboven staat de band – het ziet er 
gelikt uit. Maar dat een geprojecteerde Sjoerd met een hoofd van tien meter hoog ons 
rechtstreeks nog eens vertelt dat we het allemaal sámen moeten doen in de wereld, trekt je 
echt de helemaal voorstelling uit. 

NOORD is kortom qua vorm, beeld en muziek inclusief zang een indrukwekkend spektakel, 
met sterke individuele prestaties, in een verhaal dat in dienst van de boodschap kleintjes en 
moeizaam voortgaat. Dit laatste deerde het publiek totaal niet. Het werd in zijn enthousiasme 
ook nog hoorbaar gestimuleerd door een groepje jongeren, als een soort ‘claque’. Dat is de 
term voor een geselecteerde groep bezoekers die vooral in het 19 de- eeuwse Frankrijk werd 
ingezet om het publiek met zo nu en dan stevig applaus aan te jagen. 

Zoals het project dat als totaal is, klonk ‘t heel sympathiek. 

NOORD Theaterspektakel nog t/m 26/9 in Zuidbroek 

Gebeurtenis: NOORD Theaterspektakel door Stichting Walkyre 
echo's Concept/tekst/eindregie: Geke Hoogstins Scenario: Dick van den 
Heuvel Spel: Esmee de Boer, Albert Secuur (ook spelregie), Nick Kamerling, Miranda 
Bolhuis, Abel Leemans, Renée Wiersma, Piet van Gogh Choreografie: Selmar Jurian Dans: 



Milou Zuurveld, Yoriko Kruyning, Naomi Vis, Odette Koster, Tamara 
Reijnders Composities: Henk Ruiter, Theun Supheert, Barbara Lok, Jeremy 
Ebel Musici: Christof Bauwens, Bruno Brands, Arend Bouwmeester Film/video-
mapping: Roger Muskee Videoprojecties: Ruben Wessels Decor: Gert 
Siebring Licht: Hans Boven Geluid: Niels Jansen Kostuums: Thea Bleijenburg Gezien: 3/9 
Eurohallen Hotel Van der Valk Zuidbroek Publiek: uitverkocht Nog te zien: t/m 26/9 
(zie: www.noordtheater.nl) 
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Première voor NOORD

Onder grote publieke belangstelling is vrijdag theaterspektakel NOORD in pre-
mière gegaan. in de theaterhal bij Van der Valk Zuidbroek. Na afloopwas er veel lof
voor de cast en regisseuse Geke Hoogstins.

ZUIDBROEK Nadat onder

meer burgemeester Hoogen-

doorn van Midden-Groningen

het eerste programmaboekje

in ontvangst had genomen en

een kort gesprek met Geke

Hoogstins konden de aanwe-

zigen naar de zaal voor de

voorstelling. NOORD vertelt

het fictieve verhaal over een

verdwenen boerderij en heeft

als centraal thema het kli-

maat en de manier waarop de

mensen de aarde gebruiken

en ermee om gaan. In een

groot decor met indrukwek-

kende projecties wordt de

bezoeker meegenomen in het

verhaal. Het zeven meter

hoge, gebogen beeldscherm

toont filmbeelden, beelden

die de afgelopen twee jaar

geschoten zijn op het Gronin-

ger wad, in de koolzaadvel-

den, in de Noordpolderzijl en

onder water in zwembad de

Kalkwijck in Hoogezand.

Op de kaart zetten

Geke Hoogstins, schrijfster,

tevens regisseur en produ-

cent, brengt met NOORD een

ode aan de aarde, maar wil

hiermee ook het noorden van

het land op de kaart zetten.

Het is een voorstelling over

de onvoorspelbaarheid van

het bestaan, over durf, door-

zettingsvermogen en de

kracht van samenwerking.

Aan actuele thema’s geen

gebrek. Klimaatverandering,

de stijging van de zeespiegel

en de effecten van het delven

van grondstoffen. Alles komt

aan de orde in dit verhaal,

waarin Menke (actrice Esmee

de Boer) op zoek gaat naar de

oorzaak van een op myste-

rieuze wijze verdwenen boer-

derij, inclusief boer Tjeert

(acteur Albert Secuur).

‘Spannend’

De cast kreeg na afloop een

daverend applaus van het

publiek dat zichtbaar geno-

ten had. Geke Hoogstins

kreeg alle lof en was zeer blij.

.,,Het was spannend om weer

na zo’n lange tijd te spelen.

Maar iedereen geniet en is

blij eindelijk weer te kunnen.

Het is mooi om te zien hoe

mensen je meenemen in het

verhaal. We doen het met een

relatief kleine groep, we

hebben veel zelf moeten

doen.” Actrice Esmee de Boer

vond het eveneens een top-

avond. ,,Ik ben zeer blij met

de enthousiaste reacties en

het resultaat wat we hebben

neergezet. Het spits is eraf.”

Ook burgemeester Hoogen-

doorn was na afloop vol lof.

Hij prees de muzikaliteit, de

zang, de combinatie van het

dansen en acteren en de

enorme creativiteit. ,,Op en

top theater. Cultuur met een

hoofdletter C.”

De voorstelling is nog tot eind

deze maand te zien in de

Eurohallen Zuidbroek. Kijk

voor meer informatie en voor

het bestellen van kaarten op

www.noordtheater.nl ■

Hoofdrolspeelster Esmee de Boer en dansers. Foto Jaap Menses
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Overdonderende vorm verslaat verhaal

RECENSIE NOORD THEATERSPEKTAKEL

Gebeurtenis: NOORD Theaterspektakel

door Stichting Walkyre echo’s Concept/

tekst/eindregie: Geke Hoogstins Scenario:

Dick van den Heuvel Spel: Esmee de Boer,

Albert Secuur (ook spelregie), Nick Kamer-

ling, Miranda Bolhuis, Abel Leemans,

Renée Wiersma, Piet van Gogh Choreogra-

fie: Selmar Jurian Dans: Milou Zuurveld,

Yoriko Kruyning, Naomi Vis, Odette Koster,

Tamara Reijnders Composities: Henk

Ruiter, Theun Supheert, Barbara Lok,

Jeremy Ebel Musici: Christof Bauwens,

Bruno Brands, Arend Bouwmeester Film/

video-mapping: Roger Muskee Videopro-

jecties: Ruben Wessels Decor: Gert Sie-

bring Licht: Hans Boven Geluid: Niels

Jansen Kostuums: Thea Bleijenburg

Gezien: 3/9 Eurohallen Hotel Van der Valk

Zuidbroek Publiek: uitverkocht Nog te

zien: t/m 26/9 (zie: www.noordtheater.nl)

★★★✩✩

V
erblufte reacties, opwin-
ding, bewondering, tot
aan de oer-Groningse
conclusie dat het niet

tegenviel: zoiets had het publiek
niet verwacht. ,,Dit ga ik doorver-
tellen aan iedereen die ik tegen-
kom.”

Je kunt niets minder dan bewon-
dering hebben voor de ambitie en
het doorzettingsvermogen van
kunstenares/theatermaakster/
producente Geke Hoogstins uit
Eext. Voor hoe ze tegen de stroom
in (corona-uitstel) alsnog haar
voorstelling NOORD heeft weten te
realiseren in een hal van Hotel Van
der Valk in Zuidbroek. Op een
schaal en met een investering die
je niet zo heel vaak tegenkomt.

Ze wist voor de financiering van
het ‘Theaterspektakel’ (ondertitel)
een respectabele reeks partners aan
zich te binden. Hoogstins blijft
gewoonlijk dan ook net zo lang
doorpraten tot ze een ‘ja’ heeft. Tot
en met het programmaboek kun je
zien dat er niet op een dubbeltje is
gekeken (wat overigens ook van de
kaartkopers wordt gehoopt). En dat
‘ja’ weet ze vast te houden ook. Van
de cast, muziek en crew die vóór de
coronacrisis zijn begonnen, is vrij-
wel niemand afgehaakt. Een veel-
zeggende loyaliteit.

De Drentse wil dat het goed
komt met aarde en mens. Dat is de
basis van al haar theaterprojecten,
vanuit haar tuin in Eext via het
Rensenpark in Emmen nu naar de
het grootste van allemaal in die
hal. ,,Ik krijg wel eens reacties van
‘jij altijd met je klimaat’”, verwees
ze vooraf tegenover de genodigden
naar de onmiskenbare boodschap
in haar werk. Niet getreurd. ,,Daar-
bij wil ik dat we niet naar elkaar
wijzen. We moeten de problemen
sámen oplossen. Ik hoop jullie
daarvan iets mee te geven.”

Het is niet inderdaad niet heel
ingewikkeld om die boodschap in
NOORD te ontdekken. Dit is het
verhaal van het Groningse meisje
Menke (Esmee de Boer) die als
Dagblad van het Noorden-bezorg-
ster een vriendschap heeft opge-
bouwd met de oude boer Tjeert
(Albert Secuur). Bij een aardbeving
verdwijnt hij met boerderij en al
van (of in) de wereld en volgen we
Menkes gedachtewereld in een
fanatieke zoektocht tot in het bin-
nenste van de aarde.

Ze komt zelf uit een gezin waar-
van het huis is geteisterd door de
gaswinning. Vader (Piet van Gogh)

zit apathisch in zijn stoel te mid-
den van ordners vol zinloos geble-
ken correspondentie, terwijl de
dodelijk vermoeide moeder (Miran-
da Bolhuis) wat loopt te redderen.
De opstandigheid van jongste
dochter Eefke (Renée Wiersma)
helpt daar niet bij. Menke wordt
bijgestaan door haar mede-geolo-
giestudent Sjoerd (Nick Kamerling)
en half om half door de aanvanke-
lijk arrogante journalist Frank (Abel
Leemans), waaruit een halfbakken
liefdesverhaaltje ontspruit.

Verhaaltje. Zo komen we bij het
punt van kritiek. De vormgeving is
zo kolossaal en indrukwekkend dat
het verhaal, waarin de red-de-aarde
boodschap onvermijdelijk (want als
drijfveer) is verwerkt, daar mager
tegen afsteekt. Er is niet voldoende
balans tussen knallende vormge-
ving en het gespeelde verhaal op
die immense speelvloer, tegen dat
halfronde, tientallen meters brede
en zaalplafondhoge projectie-
scherm.

Ook dramaturgisch kun je er wat
van vinden. De journalist is bang
om wat met die bevingsellende te
doen. Maar waarom? Hij wil ’t maar
niet vertellen, ook niet in een trek-
kerige scène met Menke. Een stren-

ge en foute ‘gebiedsambtenaar’ is
al te zeer een parodie (wél geestig
gespeeld door alweer Bolhuis) om
die angst te rechtvaardigen. Zo nu
en dan zijn scènes te lang gerekt.
En dan valt die kleine bezetting
weg tegen de omgeving.

Zo legt de inhoud het af tegen…
ja, tegen de rest. Want de muziek,
speciaal geschreven voor deze
productie is fenomenaal, met spe-
ciale attentie voor gitarist Christof
Bauwens (Onderdendam) die alles
uit de kast mag trekken. En zijn
kast is goedgevuld. De dans, van
vijf bij Lucia Marthas opgeleide
danseressen, dikwijls ganzen uit-
beeldend, past prima.

De zang is bij al die verrassende
liedjes bij de hele cast overtuigend.
Van Bolhuis, De Boer en Wiersma

hoeft dat niet te verbazen, maar
Secuur verrast de meute. In een
weinig optredend bandje en onder
de douche doet hij dit vast vaker,
maar ook voor zo’n groot publiek
blijkt hij ineens sterk voor de dag
te komen. In toch bepaald niet
eenvoudige registers. De uitstraling
en humor die hij zijn boer mee-
geeft ontroeren de tribune sowieso.

Maar hoofdbestanddeel van het
geheel is ontegenzeggelijk de vorm,
die meer nog dan het verhaal de
aardelievende boodschap onder-
steunt. Er komen zelfs levensgroot
recente publicaties langs over de
Limburgse waterellende. Die pro-
jecties zijn gigantisch en imposant.
Zoals ineens het Groningse Hoof-
station opduikt. En zoals de schijn-
baar in de zeespiegelstijging ver-

drinkende Menke in onderwater-
beelden wordt gered door een
waternimf (danseres Milou Zuur-
veld), in een overigens te lang
doorgetrokken scène. En dan dat
geestige ontvoeringsfilmpje.

Dit alles komt na de grote aard-
beving, die wordt gestut op een
overdonderend kabaal dat door de
hal trekt, verwijzend naar het sen-
surround-effect uit de rampenfilm
Earthquake (1974) dat de zaalstoe-
len deed trillen.

Verder zijn er mooie witte wie-
ven-achtige rookeffecten. Linksbo-
ven in het projectiescherm is de
seismografische meetkamer inge-
richt van Sjoerd, rechtsboven staat
de band – het ziet er gelikt uit.
Maar dat een geprojecteerde Sjoerd
met een hoofd van tien meter hoog
ons rechtstreeks nog eens vertelt
dat we het allemaal sámen moeten
doen in de wereld, trekt je echt de
helemaal voorstelling uit.

NOORD is kortom qua vorm,
beeld en muziek inclusief zang een
indrukwekkend spektakel, met
sterke individuele prestaties, in een
verhaal dat in dienst van de bood-
schap kleintjes en moeizaam voort-
gaat. Dit laatste deerde het publiek
totaal niet. Het werd in zijn en-
thousiasme ook nog hoorbaar
gestimuleerd door een groepje
jongeren, als een soort ‘claque’. Dat
is de term voor een geselecteerde
groep bezoekers die vooral in het
19de-eeuwse Frankrijk werd ingezet
om het publiek met zo nu en dan
stevig applaus aan te jagen.

Zoals het project dat als totaal is,
klonk ’t heel sympathiek.

ERIC NEDERKOORN

Hoe dan ook is er
sterk acteerwerk,
supermuziek, zang
die verrast, goede
dans en knallend
projectiewerk

Boer Tjeert (Albert Secuur) en zijn Aafke (Miranda Bolhuis) in een late hereniging. FOTO’S JAN MENSES

Menke (Esmee de Boer) gedragen door danseressen.







Walkyre Echo’s 
Noord 
https://www.theaterkrant.nl/recensie/noord/walkyre-echos/#more-150907 

SCHITTEREND GEZONGEN ODE AAN GRONINGER GROND 

 

Luuk Verpaalen 
6 september 2021 
Gezien op 3 september 2021, Eurohallen Zuidbroek 
De Drentse kunstenares en theatermaakster Geke Hoogstins is een vrouw met een 
missie. Als landschapskunstenaar is ze verbonden aan het Geopark De Hondsrug, een 
door de UNESCO ondersteund initiatief. Als theatermaakster laat ze niet na haar zorg 
voor moeder aarde onder de aandacht te brengen. Met haar Stichting Walkyre maakte 
ze eerder drie theatervoorstellingen waarin ze haar zorg voor onze omgang met de 
wereld vatte in groot gemonteerde danstheatervoorstellingen. 
 
Met Noord gaat Hoogstins in de overtreffende trap, in ieder geval wat de vormgeving betreft. In twee 
grote hallen bij Zuidbroek in de gemeente Midden-Groningen heeft ze een theater opgetuigd met een 
halfrond filmdoek van maar liefst 80 meter lang. Afgezien van een enkel rollend zetstuk is dat het 
decor. Daarvoor ligt een enorme speelvloer waarop de scènes zich afspelen. Ga er maar aanstaan, als 
acteur, in scènes waarbij, los van een handvol danseressen, nooit meer dan twee spelers tegelijk 
meedoen. Het is een klein wonder dat ze er over het algemeen in slagen overeind te blijven. 
 
De makke van Noord is het verhaal. Weliswaar heeft de ervaren Dick van den Heuvel ‘geadviseerd met 
betrekking tot de dramaturgische lijnen, karakters en scèneteksten’, maar ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat Hoogstins die adviezen onder welwillende dankzegging rap terzijde heeft geschoven. 
Het rammelt te vaak en strijk en zet dienen de personages quasi diepzinnige quotes uit te spreken die 
volstrekt uit het luchtledige komen vallen. Alles ter meerdere eer en glorie van de boodschap: laten we 
zuinig zijn op de aarde. Zo gaat Noord te vaak kopje onder in goede bedoelingen. 
In het verhaal maken we kennis met de studente geologie Menke die als bijbaantje de krant bezorgt, 
onder andere bij de oude boer Tjeert. Als bij een extreme aardbeving, volgens Menkes studiegenoot 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/noord/walkyre-echos/#more-150907
https://www.theaterkrant.nl/author/luuk/


Sjoerd eerder een soort tsunami, zijn boerderij verzwolgen wordt door de aarde begint ze met behulp 
van de Randstedelijke journalist Frank een zoektocht. Daarin worden ze tegengewerkt door een 
‘gebiedsambtenaar’, die op de regionale televisie stoïcijns blijft beweren dat alles onder controle is. 
Totdat ze de plek vinden en afdalen in de aarde ‘waar alles is en tegelijkertijd niets’. 
 
Door dit hoofdverhaal zijn kleinere verhaaltjes geweven als dat van Menkes nog thuis wonende 
puberzus Eefke die knettergek wordt van de lethargie van haar ouders die murw gebeukt zijn door de 
bureaucratie rondom de aardbevingen. En dan is er ook nog zoiets als een prille liefde tussen Menke 
en Frank. 
 
Ondanks de narratieve tekortkomingen valt er veel te genieten in Noord. Met dank vooral aan de 
muziek. De speciaal voor deze productie geschreven nummers zijn stuk voor stuk ijzersterk. De 
driemansband, bestaande uit gitarist Christof Bauwens, toetsenist Bruno Brands en saxofonist Arend 
Bouwmeester, kan werkelijk elke stijl aan. Van pompende rock met subliem smerig gitaarwerk van 
Bauwens tot subtiele liedjes die de perfecte bedding vormen voor de zangpartijen. 
 
En wat kunnen deze acteurs zingen! In haar rol als gebiedsambtenaar gaat Miranda Bolhuis er met 
gestrekt been in, in de vertolking van een lied waar Nina Hagen jaloers op geweest zou zijn. Met net 
zoveel overtuigingskracht zingt ze een schitterende blues. Albert Secuur, in zijn doorleefde rol van 
oude boer, ontroert heftig met zijn liedjes vol weemoed en verlangen. Een ander hoogtepunt is de 
woedende rap van Renée Wiersma als Eefke, waarin de band tekeergaat als een soort Limp Bizkit. De 
anderen (Esmee de Boer als Menke, Nick Kamerling als Sjoerd en Abel Leemans als Frank) doen daar 
niet voor onder. Zelfs de danseressen blijken een stemmig koortje te kunnen vormen. 
 
De projecties zijn vooral illustratief. Een treinreis wordt verbeeld door, eh, beelden van rijdende 
treinen. Bij Eefkes wens om weg te willen, zien we immense beelden van het Groninger hoofdstation. 
Een scène op het Groninger platteland toont met een drone gemaakte beelden van, precies, wuivend 
gewas. Indrukwekkend allemaal, maar ook uiterst voor de hand liggend.  
 
De poëtische onderwaterbeelden, met een deinende Menke in het knalrood en een soort waterfee in 
een sneeuwwit gewaad, zijn dan wel weer verrassend en bovenal beeldschoon. 
 
Foto: Jaap Menses 
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Theaterspektakel
Noord is een ode
aan de aarde
Vijf jaar lang is theaterspektakel Noord, mede door corona, al

in de maak. Met thema’s als klimaatverandering, aardbevingen

en overstromingen is de multimediale voorstelling van de in

Fryslân geboren regisseur Geke Hoogstins desondanks super

actueel. Op 3 september beleeft het stuk zijn première in de

Eurohallen in Zuidbroek.

Diane Romashuk Duncan Wijting

S
traks is het weer de
entree voor het publiek,
deze maand even de
repetitieruimte en dans-
vloer. Pal daarnaast is in

de Eurohallen in Zuidbroek een
huiskamer ingericht. ,,De meubelen
hebben we bij de kringloop bij
elkaar gesprokkeld”, vertelt Geke
Hoogstins (65), producent en regis-
seur van Noord. Zo hebben de cast-
en crewleden een pauzeplek in de
evenementenhal waar ze in augus-
tus bijna fulltime bivakkeren. Een
plek waar ook tosti’s worden gebak-
ken of kostuums in elkaar worden
genaaid.

In een 9600 vierkante meter
tellende hal erachter verrijst onder-
tussen een grote stellage in de vorm
van een halve cirkel. ,,De wand voor
de filmschermen”, zegt Hoogstins.
,,7 meter hoog en 70 meter breed.
Er komt ook een uitsparing in voor
onze muzikanten. En op de speel-
vloer ervoor wordt geacteerd en
gedanst, maar ook gefietst en gevlo-
gen.”

‘Besta ik nog?’
,,Hoort iemand mij?”, klinkt het
ineens uit de repetitieruimte. De
Groningse acteur Albert Secuur, die
ook de spelregie van Noord verzorgt,
is in een rolstoel en in de rol van
boer Tjeert gekropen. In het stuk is
hij op mysterieuze wijze verdwe-
nen, met boerderij en al. ,,Besta ik
nog in het stille landschap?”

Esmee de Boer (28), geboren en
getogen in Wirdum, speelt geolo-
giestudente Menke, de hoofdrol.
,,Zal het water komen? En nemen
de golven mij mee?”, zingt zij met
eenzelfde wanhoop. Als Menke boer
Tjeert gaat zoeken, ontvouwt zich

namelijk een verhaal over
actuele thema’s als klimaat-
verandering, zeespiegelstij-
ging en de effecten van het
delven van grondstoffen
zoals aardgas.

,,Maar Noord gaat ook
over liefde, durf, doorzet-
tingsvermogen en de kracht
van samenwerking”, zegt
Hoogstins. Het is haar ode aan
de aarde.

De aarde en haar toekomst
houden de beeldend kunstenares
en theatermaakster uit Eext al van
jongs af aan bezig. ,,Ik ben
opgegroeid in Kollumerland.
Mijn vader Tjibbe was
onder meer lid van de
Club van Rome die zich
inzette voor het milieu.
Maatschappelijke betrok-
kenheid kregen we zo van
huis uit al mee”, vertelt ze.
,,Toen ik tiener was dreven er door
vervuiling door fabrieken geregeld
dode vissen in de kanalen. Op de
havo schreef ik hier al een werkstuk
over en had ik een T-shirt met de
tekst stop pollution erop.”

Toch is ze niet mismoedig. ,,Ik
wil de tijd die ik hier heb niet in een
kramp vastzitten maar genieten.
Zorgen over de aarde overheersen
dus niet, maar ik voel wel een con-
stante drive om te begrijpen waarom
de wereld ervoor staat zoals die
ervoor staat.”

Haar vader was ook theaterma-
ker. ,,Bij ons was theater een vorm
om emoties en gedachten in te
gieten. Met Noord wil ik mensen
meenemen in het gevoel dat, hoe
klein we misschien ook zijn, we
toch stappen kunnen zetten naar
een betere toekomst. Dat we dat

samen
moeten doen,

maar ook in samen-
spel met de aarde. We zullen bij-
voorbeeld moeten accepteren dat er
meer water komt en bedenken hoe
we daar mee om willen gaan.”

Aardbevingen
Het idee voor Noord was er vijf jaar
geleden al. Hoogstins had net een
trilogie van haar Stichting Walkyre
Echo’s afgerond: drie multimediale
theaterproducties over Gaia, moe-
der aarde. Het slotstuk, Onderweg
naar later, werd in 2016 in de oude
dierentuin in Emmen gespeeld.

Maar daarmee was ze nog niet
uitverteld. ,,Daarna kwam ik in
aanraking met aardbevingservarin-
gen van Groningers. Daarmee kon
ik het verhaal van de aarde ook
brengen vanuit de mens die thuis
op zijn stoel in de keuken zit.”

En dat gaat over meer dan alleen
ons ingrijpen in het landschap. ,,Dat
brengt ook sociale en maatschappe-
lijke problemen met zich mee. Van
angst tot kinderen die aandacht
tekort komen omdat hun ouders
opgaan in de zorgen. Aardbevings-
schade herstellen is niet alleen een
kwestie van scheuren lappen, en in
Limburg is er na de overstromingen
ook meer nodig dan dijkherstel.”

‘Wenst’
Er is veel onzekerheid en mensen
zijn hun thuisbasis kwijt, vervolgt
ze. ,,Dat is de rode draad in de voor-
stelling: het universele zoeken naar
een thuis in een wereld waarin
straks ook de stijgende temperatu-
ren en ontbossing invloed hebben
op waar we wel en niet kunnen
wonen.”

,,Wenst”, omschrijft ze het an-
ders. ,,Een Gronings woord voor een
soort onomkeerbare heimwee.
Vergelijk het met rouw, je mist iets
wat niet meer terugkomt. Het is
bijvoorbeeld ook dat gevoel waar-
door je soms huilt bij een film. Een
pijn die altijd voelbaar is, maar

nooit tastbaar.” In het theater komt
het er wel uit. ,,Dit stuk voelt voor
mij als een verwezenlijking van iets
wat ik heel graag wil vertellen,
maar bijna niet kan uitleggen.”

Multimediaal
Daarvoor koos ze een ambitieuzeDaarvoor koos ze een ambitieuze
multimediale vorm. ,,Ik ben een
totaaldenker, een verhaal bestaat
voor mij uit allerlei elementen;
woorden, muziek, beelden. En zo’n
multidisciplinaire setting kan ook
raken op een manier waar je niet
omheen kunt: voor iedere smaak zit
er wel iets bij.”

Hoogstins strikte Dick van den
Heuvel (o.a. Ramses en Salomon, het
Kollumer Oproer) als adviseur. ,,Hij
heeft onder meer het script gepo-
lijst.” De filmbeelden zijn vooraf
opgenomen. ,,Door Roger Muskee,
en veelal onder water.” Ze geven de
toeschouwers een kijkje in het
hoofd en hart van Menke. ,,Als alles
wat er gebeurt haar overspoelt, dan
zie je op de schermen bijvoorbeeld
een scène waarin de dijken doorbre-
ken en zij onder water verdwijnt.”

Het gespeelde verhaal en de
filmbeelden lopen vaker in elkaar
over, zoals ook de nieuwe muziek
en liedteksten voortborduren op
wat er op het speelvlak gebeurt.
,,Multi-instrumentalist Arend Bouw-
meester, die samen met toetsenist
Bruno Brands en snarenman Chris-
tof Bauwens onze band vormt,
bouwde zelfs speciaal een rek waar-
aan op hun plek in het decor allerlei
instrumenten hangen. Van een
saxofoon tot een trommel of gong,
hij pakt goed uit.”

Fries en Gronings
Naast Hoogstins hebben ook hoofd-

rolspeelster Esmee de Boer en Renée
Wiersma - die Eefke, het zusje van
Menke speelt - Friese roots. ,,De
meeste castleden komen uit het
Noorden”, zegt De Boer. ,,Tijdens de
repetities klinkt er dus geregeld een
woordje Fries of Gronings.”

De hele maand augustus leven ze
doordeweeks in een bubbel met
elkaar. Slapen doen ze in het naast-
gelegen Van der Valk-hotel. ,,Onze
teksten konden we eerder zelfstan-
dig al leren”, vertelt Wiersma.
,,Maar nu pas zie je bijvoorbeeld
wat wel en wat niet werkt als je
samen speelt.” Tegelijkertijd zien ze
eindelijk het decor en de voorstel-
ling werkelijkheid worden. ,,Ik
denk dat we allemaal wel momen-
ten hebben gehad dat we dachten
dat het nooit meer zou gebeuren.”

Opstandige Eefke
Wiersma groeide op in Bolsward,
waar ze na een studieperiode bij
D’drive in Leeuwarden en in Am-
sterdam nu ook weer woont. Ze was
onder meer al te zien in producties
van het NNT en Jonge Sla Theater en
deed mee aan jongerenproject Try
This van Tryater. Zo’n tweeënhalf
jaar geleden speelde ze Menke in
een promotiefilmpje voor Noord.
Van daaruit kreeg ze de rol van
Eefke aangeboden.

,,Een lekker opstandig personage
om te spelen”, vindt ze. In tegenstel-
ling tot Menke woont Eefke nog
thuis. Het huis staat op instorten
door aardbevingen en haar ouders
gaan volledig op in hun zorgen en
strijd tegen de gaswinning. ,,Eefke
voelt zich niet gehoord, liever wil ze
met haar zus op een vrolijkere
manier voor een betere wereld
strijden.”

Esmee de Boer speelde onder meer
Gretl en Annie in de landelijke
musical The sound of music, in 2018
was ze in Leeuwarden te zien in
theaterspektakel Stormruiter. Ze
woont nu zeven jaar in Amsterdam.
,,Toch voelde ik meteen dat ik audi-
tie moest doen voor Noord. Als Wir-
dumse heb ik nog steeds affiniteit
met het Noorden”, vertelt zij.

Bizar hoe actueel het stuk is,
vindt ze. ,,Vooral gezien de recente
overstromingen in Duitsland, België
en Limburg. Hoe lang nog voor het
water komt? Dat zing ik letterlijk in
Noord. Door corona zijn ook veel
mensen zoekende naar hun plek in
de wereld. En net als onder meer
Geke en Renée ben ik erg begaan
met de natuur. De boodschap dat we
iets kunnen doen wil ik ook daarom
graag invoelbaar maken.”

,,Mijn rol laat zien hoe het er bij
de getroffenen van de aardbevings-
problematiek thuis aan toegaat en
hoe het ook jongeren beïnvloedt”,
vult Wiersma aan. ,,Hele gezinnen

gaan eraan kapot.
Vóór deze rol wist
ik zelf niet eens
hoe erg het was,
daar mag nog wel
meer besef van
komen.”

Tegenslag
Noord speelt in september
ruim twintig keer in de
Eurohallen. Dat het vijf
jaar duurde om de
voorstel-

ling
op de
plan-
ken te
krijgen,
heeft vooral te
maken met te-
genslag. In 2019
werd de première
om financiële rede-
nen uitgesteld. Corona
betekende nog twee keer uitstel.
,,En vanwege de anderhalvemeterre-
gel zijn we nu opgeschoven naar
een grotere hal, met hogere huur”,
vertelt Hoogstins. ,,Om dezelfde
reden houden we vooralsnog vijf-
honderd man publiek aan op de
tribune terwijl daar plek is voor 950
mensen. Ook dat betekent minder
budget.”

Reden dat ze ervoor kozen om
slechts één maand op locatie te
repeteren en op te bouwen.
,,En met een klein kernteam
hebben we zoveel mogelijk

zelf gedaan, van de voorbereidingen
tot de marketing.”

Dolgraag weer spelen
In december, de laatste keer dat
de speeldata moesten worden
verschoven, had ze bijna
opgegeven. ,,Dat voelde
even als de druppel. Geluk-
kig bleken diverse spon-
soren en fondsen toen
bereid om ons te
helpen. Dat ver-
trouwen beteken-

de alles.”
Van
moeheid
is bij de
ma-
kers
nu
ook

niets te
merken,

zegt ze. ,,Op de
artistieke kwaliteit heb-

ben we niet ingeboet, en iedereen
staat juist te trappelen om te gaan
spelen. Veel castleden zijn zzp’ers.
Een van onze bandleden werkte de
afgelopen jaren bijvoorbeeld nood-
gedwongen op een scheepswerf en
wil dolgraag weer muziek maken.

Als we er op 3 september echt
staan, wordt de première

voor ons hoe dan ook
een feestje.”

Theaterspektakel
Noord gaat op 3

september in premiè-
re en speelt tot en
met 26 september in
de Eurohallen in
Zuidbroek,
www.noordtheater.nl

Toen ik tiener was

dreven er door

vervuiling door

fabrieken geregeld

dode vissen in de

kanalen

Onze teksten

konden we eerder

zelfstandig al leren.

Maar nu pas zie je

wat wel en wat niet

werkt als je samen

speelt

Als alles wat er

gebeurt haar

overspoelt, dan zie

je op de schermen

een scène waarin de

dijken doorbreken
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Ode aan onze aarde
Noord is een spannende en

magische voorstelling over

de onvoorspelbaarheid van

ons bestaan. Over durf,

doorzetten en de kracht van

samenwerking. Omringd door

een immens decor beleven

bezoekers het meeslepende

theaterspektakel Noord. Een

voorstelling met muziek,

dans, projecties en special

effects. Studente Menke ont-

dekt een boerderij die op mys-

terieuze wijze is verdwenen

samen met de bewoner: boer

Tjeert. Menke gaat met haar

vrienden op zoek naar de

oorzaak en komt in een avon-

tuur terecht. Als de studenten

ontdekken wat er met Tjeert

en zijn boerderij is gebeurd,

worden ze tegengewerkt en

achtervolgd. Ze komen in

aanraking met de verhalen

van de aarde, klimaatver-

andering, de stijging van de

zeespiegel en de effecten van

het delven van grondstoffen.

Woensdag 1 en donderdag 2

september zijn try-outs (25,50

euro), vrijdag 3 september de

première (61 euro) en daarna

is de voorstelling te zien tot

en met zondag 26 september

(46 euro). Meer info en tickets

via www.noordtheater.nl.

Foto: Martin Bierman



DE COUTUREKRANT 
Theaterspektakel in Noord Nederland van start (couturekrant.nl) 

augustus 2021 

Theaterspektakel in Noord Nederland 
van start 
Geschreven door Redactie Cultuur. 

Maandagochtend konden de de acteurs, actrices en danseressen voor het eerst de ruimte 
verkennen en vanaf dinsdag zijn de repetities gestart. Een spannend moment voor 
artistiek leider Geke Hoogstins en haar team. Nadat vrijdag de sleutels van de enorme hal 
in ontvangst waren genomen, is het deze week eindelijk zo ver en wordt de aftrap 
gegeven voor de repetities die er de komende maand plaatsvinden. Vijf jaar is Hoogstins, 
tevens producent en regisseur, ondertussen bezig met het verwezenlijken van dit grote 
project dat in ambitie en uitstraling de regio Noord Nederland op de kaart wil zetten. 

NOORD is een voorstelling over de onvoorspelbaarheid van het bestaan, vol live muziek, 
spectaculaire filmbeelden en effecten. Voor het publiek een magische en unieke beleving 
waarin de dijken breken en de aarde zijn verhaal vertelt. Niets lijkt de voor 3 september 
geplande première nog in de weg te staan. Coronaproof door een goede voorbereiding en 
een enorme ruimte waardoor de 1,5 meter gegarandeerd kan worden. 

Hoogstins die naam maakte met de theatervoorstellingen Walkyre Echo’s, Terugkeer naar 
Gaia en Onderweg naar later heeft met haar team -ondanks twee keer uitstel vanwege 
corona- toch doorgezet en nu staat de voorstelling klaar om op 3 september a.s. in 
première te gaan wat best heel knap is. 

https://couturekrant.nl/
https://www.couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/8231-theaterspektakel-in-noord-nederland-van-start.html


De hal is nu nog helemaal leeg, maar cast en crew zijn al enthousiast aan de eerste 
repetities begonnen. Hoofdrolspeelster Esmee de Boer verkent haar (hoofd)rol als Menke, 
een studente van het platteland, en gaat in gesprek met de Amsterdamse journalist 
Frank, een rol van Abel Leemans die eerder speelde in Soldaat van Oranje. Alle artiesten 
zijn blij, om nu na bijna twee jaar, weer eens op de planken te kunnen staan. 

Hoogstins wil met Noord een ode aan de aarde brengen. Met passie spreekt ze over hoe 
het haar aan het hart gaat hoe we met elkaar de aarde exploiteren. Vandaar deze, voor 
haar ondertussen vertrouwde, thematiek. Een voorstelling dus over de onvoorspelbaarheid 
van ons bestaan, over durf, doorzetten en de kracht van samenwerking. 

Aan actuele thema’s geen gebrek. Klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en de 
effecten van het delven van grondstoffen. Alles komt aan de orde in een spannend 
(liefdes)verhaal waarin Menke op zoek gaat naar de oorzaak van een op mysterieuze wijze 
verdwenen boerderij, inclusief boer Tjeert. Een link met de aardbevingsproblematiek is 
snel gelegd, maar Hoogstins beoogt een universeler verhaal te vertellen. Actualiteit speelt 
een grote rol en de voorstelling anticipeert voortdurend op het laatste nieuws. 

Het zeven meter hoge gebogen beeldscherm is imposant en toont de filmbeelden die de 
afgelopen twee jaar zijn geschoten op het wad, van koolzaadvelden, en onder water. 
Nooit hebben ze de moed opgeven in coronatijd en met trots toont NOORD nu dit 
prachtige verhaal. 

Theaterspektakel Noord is vanaf 3 september bijna 30 keer te zien in Theaterhal 
Zuidbroek. 
Meer info op de site van noordtheater.nl De ticketverkoop loopt en de eerste avonden zijn 
al uitverkocht. 

 







DE COUTUREKRANT 
Decoratief Magisch Theaterspektakel NOORD (couturekrant.nl) 

Juni 2021 

Decoratief Magisch Theaterspektakel 
NOORD 
Geschreven door Redactie Cultuur. 

Het vergt vooral heel veel fightng spirit om in deze onzekere tijd toch met een betrokken 
team een dergelijk groot event neer te kunnen zetten. Geke Hoogstins tekent zelf 
bovendien nog voor de eindregie. Het resultaat is dan ook overrompelend. Het toont 
NOORD op een heel specifieke wijze. Het is een verhaal in en over het prachtige Noorden 
en duikt op een avontuurlijke manier in actuele thema’s als klimaatverandering, de 
stijgende zeespiegel en wat het met de aarde doet als je er allemaal stoffen uithaalt. 

De regelmatige aardbevingen in de noordelijke provincie staan dan ook niet voor niets 
aan het begin van deze grootse voorstelling. Met haar voorstelling wil Geke Hoogstins 
echter ook de kracht van samenwerking laten zien en voer geven voor debat over de 
klimaatkwestie. 
Bij een theaterspektakel hoort een unieke locatie. In het geval van NOORD worden de 
Eurohallen Zuidbroek speciaal omgetoverd tot Theaterhal Zuidbroek. De ruim opgezette 
locatie is niet alleen perfect in verband met de mogelijke coronamaatregelen, maar 
vormt ook een indrukwekkend decor. 

https://couturekrant.nl/
https://couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/8000-decoratief-magisch-theaterspektakel-noord.html


Met levensechte projecties, muziek, dans en special effects verdwijn je al snel onder de 
Groningse bodem en wordt je meegetrokken door de zee die het land binnenstroomt. Het 
ontwerp voor een indrukwekkend filmdecor is daarmee gerealiseerd. 

Op het filmdecor van 7 meter hoog en 80 meter rondom het publiek wordt het verhaal 
uitvergroot en gevisualiseerd. Bekende noordelijke artiesten tonen hun talent met spel en 
dans. Of laten zich op muzikale wijze horen. 

Artiesten die enthousiast aan NOORD meewerken en niet alleen in 'het Groningse' maar 
ook in het hele land op veel fans kunnen rekenen zijn: ESMEE DE BOER, ALBERT SECUUR 
(ONDER ANDERE NOORD NEDERLANDS TONEEL EN HOLLANDS HOOP), MIRANDA BOLHUIS, 
NICK KAMERLING EN RENÉE WIERSMA 

Vijf professionele dansers geven op originele wijze ‘beweging’ aan de scènes. 

COMPONIST HENK RUITER HEEFT EEN GROOT MUZIKAAL VERLEDEN EN NU. HIJ ZORGT 
VOOR DE MUZIEK. 

NOORD treedt op van 31 augustus tot eind september 2021 
LOCATIE: Theaterhal NOORD - Van der Valk Groningen - Zuidbroek 
AANVANG wo t/m do 20.00 uur / vr t/m zo 15.00 uur en 20.00 uu 
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Aftellen is begonnen voor

Theaterspektakel NOORD
Nogeenpaar dagen endangaat deproductieNOORD inpremière.DeEurohallen
in Zuidbroek zijn omgebouwd tot een waanzinnig theater, met een immens sur-
round filmdecor van zeven meter hoog en 70 meter breed.

ZUIDBROEK De repetities

zijn nog in volle gang, maar

de cast, de muzikanten en

dansers hebben hun plek

inmiddels gevonden op het

podium, omringd door het

immense decor. Beelden

geschoten op het Groninger

wad, in de koolzaadvelden, in

de Noordpolderzijl en in het

zwembad van Hoogezand,

zullen erop geprojecteerd

worden, zodat je, als publiek

bijna letterlijk meegezogen

wordt in het verhaal.

Filmbeelden

Het zeven meter hoge, gebo-

gen beeldscherm is imposant

en toont meer dan levensgro-

te filmbeelden, beelden die

de afgelopen twee jaar ge-

schoten zijn op het Groninger

wad, in de koolzaadvelden, in

de Noordpolderzijl en onder

water. In die periode ging

Nederland op slot, als gevolg

van de Corona pandemie,

maar het productieteam van

NOORD gaf geen moment de

moed op en met trots tonen

zij nu NOORD.

NOORD, een voorstelling over

de onvoorspelbaarheid van

het bestaan, vol live muziek,

filmbeelden en effecten. Voor

het publiek een magische en

unieke beleving waarin de

dijken breken en de aarde

zijn verhaal vertelt. Je komt

ogen en oren tekort.

Aarde

Geke Hoogstins, schrijfster,

tevens regisseur en produ-

cent, brengt met NOORD een

ode aan onze aarde, maar wil

hiermee ook het prachtige

noorden van ons land op de

kaart zetten. Met passie

spreekt ze over hoe het haar

aan haar hart gaat hoe we

met elkaar de aarde exploite-

ren. Vandaar deze, voor haar

ondertussen vertrouwde,

thematiek. Een voorstelling

over de onvoorspelbaarheid

van ons bestaan, over durf,

doorzettingsvermogen en de

kracht van samenwerking.

Aan actuele thema’s geen

gebrek. Klimaatverandering,

de stijging van de zeespiegel

en de effecten van het delven

van grondstoffen.

Liefde

Alles komt aan de orde in dit

(liefdes)verhaal, waarin Men-

ke (actrice Esmee de Boer) op

zoek gaat naar de oorzaak

van een op mysterieuze wijze

verdwenen boerderij, inclu-

sief boer Tjeert (acteur Albert

Secuur). Hoogstins maakte

eerder naam in de theaterwe-

reld door onder andere haar

producties “Walkyre Echo’s”,

“Terugkeer naar Gaia” en

“Onderweg naar later”. Thea-

terspektakel Noord is vanaf 3

september bijna 30 keer te

zien in Theaterhallen Zuid-

broek, de theaterhallen bie-

den dermate veel ruimte, dat

zonder problemen voldaan

kan worden aan de corona

maatregelen. Zie ook

www.noordtheater.nl. De

ticketverkoop loopt en de

eerste avonden zijn al uitver-

kocht ■

Esmee de Boer, Milou Zuurveld, Yoriko Kruyning, Naomi Vis, Odette Koster en Tamara Reinders. Foto Jaap Menses
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Theater NOORD
bereikt hoogste punt
HOOGEZAND De ambitieuze

multimediale theatervoorstel-

ling NOORD gaat over 3 we-

ken in première in Zuid-

broek. De repetities zijn al 2

weken in vollen gang. De

Eurohallen zijn inmiddels

omgebouwd tot repetitie-

ruimte en de bouw van het

immense surround filmdecor

van 7 meter hoog en 70 meter

breed is in volle gang. Het

zeven meter hoge gebogen

beeldscherm is imposant en

toont de filmbeelden die de

afgelopen twee jaar zijn

geschoten op het wad, van

koolzaadvelden en onder

water. Nooit hebben ze de

moed opgeven in coronatijd

en met trots toont NOORD nu

dit verhaal. NOORD is een

voorstelling over de onvoor-

spelbaarheid van het bestaan,

vol live muziek, spectaculaire

filmbeelden en effecten. Voor

het publiek een magische en

unieke beleving waarin de

dijken breken en de aarde

zijn verhaal vertelt. Vijf jaar

is Geke Hoogstins, producent

en regisseur, ondertussen

bezig met het verwezenlijken

van dit grote project dat in

ambitie en uitstraling o.a. de

regio Noord Nederland op de

kaart wil zetten. Niets lijkt de

voor 3 september geplande

première nu nog in de weg te

staan. Coronaproof door een

goede voorbereiding en een

enorme ruimte waardoor de

1,5 meter gegarandeerd kan

worden.

Repetities

Hoogstins die naam maakte

met o.a. de theatervoorstellin-

gen Walkyre Echo’s, Terug-

keer naar Gaia en Onderweg

naar later heeft met haar

team -ondanks twee keer

uitstel vanwege corona- toch

doorgezet en nu staat de

productie klaar om op 3

september in première te

gaan. De repetities zijn in

volle gang: Hoofdrolspeelster

Esmee de Boer verkent haar

(hoofd) rol als Menke, een

studente van het platteland,

en gaat in gesprek met de

Amsterdamse journalist

Frank, een rol van Abel Lee-

mans die eerder speelde in

Soldaat van Oranje. Alle

artiesten zijn enthousiast om

nu na bijna twee jaar, weer

eens op de planken te staan.

Hoogstins wil met Noord een

ode aan onze aarde brengen.

Met passie spreekt ze over

hoe het haar aan het hart

gaat hoe we met elkaar de

aarde exploiteren. Vandaar

deze, voor haar ondertussen

vertrouwde, thematiek. Een

voorstelling dus over de on-

voorspelbaarheid van ons

bestaan, over durf, doorzet-

ten en de kracht van samen-

werking. Aan actuele thema’s

geen gebrek. Klimaatverande-

ring, de stijging van de zee-

spiegel en de effecten van het

delven van grondstoffen.

Alles komt aan de orde in een

spannend (liefdes)verhaal

waarin Menke op zoek gaat

naar de oorzaak van een op

mysterieuze wijze verdwenen

boerderij, inclusief boer

Tjeert. Theaterspektakel

Noord is vanaf 3 september

bijna 30 keer te zien in Thea-

terhal Zuidbroek. Meer infor-

matie: www.noordtheater.nl.

De ticketverkoop loopt en de

eerste avonden zijn al uitver-

kocht ■

De cast. Foto Jaap Menses
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https://www.regiokrant.info/nieuws/algemeen/31972/theaterspektakel -noord-bereikt-het-hoogste

punt 

De cast van 'NOORD' viert het bereiken van het hoogste punt van het decor. (foto Jaap Menses) 

Theaterspektakel 'NOORD' bereikt het hoogste punt 

16 augustus 2021, 14:09 

ZUIDBROEK - De ambitieuze multimediale theatervoorstelling 'NOORD' gaat over een kleine drie 

weken in première. De repetities zijn al twee weken in volle gang. De Eurohallen in Zuidbroek zijn 

inmiddels omgebouwd tot repetitieruimte en de bouw van het immense surround filmdecor van 7 

meter hoog en 70 meter breed vordert gestaag. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. 

Het 7 meter hoge gebogen beeldscherm is imposant en toont de filmbeelden die de afgelopen twee 

jaar zijn geschoten op het wad, van koolzaadvelden en onder water. 

'NOORD' is een voorstelling over de onvoorspelbaarheid van het bestaan, vol livemuziek, 

spectaculaire filmbeelden en effecten. Het publiek wacht een magische en unieke beleving waarin 

de dijken breken en de aarde zijn verhaal vertelt. Inmiddels 5 jaar is theatermaakster Geke 

Hoogstins, tevens producent en regisseur, bezig met het verwezenlijken van dit grote project. Niets 

lijkt de voor 3 september geplande première nu nog in de weg te staan. Alles is coronaproof, door 

een goede voorbereiding en een enorme ruimte waardoor de anderhalve meter afstand 

gegarandeerd kan worden. 

De repetities voorhet theaterspektakel zijn in volle gang: hoofdrolspeelster Esmee de Boer verkent 
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Repetities
voor ‘Noord’
van start
PETER VAN DER HEIDE

ZUIDBROEK In de nu nog lege Eu-
rohal achter Hotel Van der Valk
in Zuidbroek kwamen gister-
ochtend de acteurs, actrices en
danseressen van theaterspekta-
kel Noord voor het eerst bijeen.

Nog een maand en dan gaat de
ambitieuze multimediale thea-
tervoorstelling er in première.
Het is wel even een emotioneel
moment voor artistiek leider Ge-
ke Hoogstins en haar team. Nadat
vrijdag de sleutels van de enorme
hal in ontvangst waren genomen,
is het gisteren eindelijk zover en
wordt de aftrap gegeven voor de
repetities die er de komende
maand plaatsvinden.

Vijf jaar is Hoogstins, tevens
producent en regisseur, onder-
tussen bezig met het verwezenlij-
ken van wat nu kortweg Noord
heet en een theaterspektakel be-
looft te worden. Tijdens een pre-
sentatie begin 2019 heette de
voorstelling nog Noord op de
schaal van Richter. ‘Grootste Gro-
ningse productie ooit’, kopte de-
ze krant toen. De pandemie gooi-
de vorig jaar roet in het eten en
ook dit voorjaar kwam te vroeg.
Niets lijkt de voor 3 september ge-
plande première echter nu nog in
de weg te staan. Coronaproof. ,,Ik
hoop nu op engeltjes. Maar ik heb
echt weleens overwogen te stop-
pen”, bekent Hoogstins die naam
maakte met de voorstellingen
Walkyre Echo’s en Terugkeer
naar Gaia.

De hal is nog helemaal leeg,
maar cast en crew dansen en zijn
al enthousiast aan een eerste re-
petitie begonnen. De Friezin Es-
mee de Boer verkent haar (hoofd)
rol als Menke, een studente van
het platteland, en gaat in gesprek
met de Amsterdamse journalist
Frank, een rol van Abel Leemans.
De Groninger Albert Secuur zegt
blij te zijn straks, na bijna twee
jaar, weer eens op de planken te
mogen staan. Oude Boven Wot-
ter-tijden herleven, want ook Mi-

randa Bolhuis is van de partij.
Hoogstins wil met Noord een

ode aan ‘haar’ aarde brengen. En
als je haar erover hoort praten,
weet je dat het haar aan het hart
gaat hoe we met elkaar de aarde
exploiteren. Vandaar deze, voor
haar ondertussen vertrouwde,
thematiek. Een voorstelling dus
over de onvoorspelbaarheid van
ons bestaan, over durf, doorzet-
ten en de kracht van samenwer-
king. Aan actuele thema’s geen
gebrek. Klimaatverandering, de
stijging van de zeespiegel en de
effecten van het delven van
grondstoffen. Alles komt aan de
orde in een spannend (liefdes)
verhaal waarin Menke op zoek
gaat naar de oorzaak van een op
mysterieuze wijze verdwenen
boerderij, inclusief boer Tjeert.
Een link met de aardbevingspro-
blematiek is snel gelegd, maar
Hoogstins beoogt een universe-
ler plaatje te schetsen.

Via een aangereikte bril zijn
virtueel beelden te zien van hoe
het er over een maand uit zal
zien. Vooral het 80 meter brede
en 7 meter hoge gebogen beeld-
scherm is imposant. Daarop wor-
den onder meer beelden ver-
toond die geschoten zijn op het
Wad, van koolzaadvelden, in het
zwembad van Hoogezand en in
Noordpolderzijl. Dankzij de af-
meting van het scherm moeten
de vijfhonderd bezoekers op de
tribune het gevoel krijgen mee-
gezogen te worden in de golven
als de Groningse dijken zijn door-
gebroken.

Theaterspektakel ‘Noord’ is vanaf 3

september 25 keer te zien in Thea-

terhal Zuidbroek. Meer informatie:

www.noordtheater.nl.

Imposant scherm
geeft kijker
gevoel van
zuigende golven

Hoofdrolspelers Abel Leemans en Esmee de Boer repeteren met medespe-

lers in de Eurohal voor de voorstelling Noord. FOTO DUNCAN WIJTING



 

KENNISPLATFORM VOOR HET NOORDEN 

NOORD theaterspektakel 
opgevoerd vanaf september 2021 
NOORD theaterspektakel opgevoerd vanaf september 2021 (kijkophetnoorden.nl) 

GEPLAATST OP 19 APRIL 2021 

 

NOORD vertelt het mysterieuze, fictieve verhaal over een verdwenen 
boerderij. Het publiek wordt meegezogen in de golven als de Groningse dijken 
breken en komt onder de grond terecht, waar de bodem zijn geschiedenis 
vertelt. In NOORD staat Groningen op het podium en is het thema van de 
bevingen de aanjager voor het grotere probleem: het klimaat, de manier 
waarop wij de aarde gebruiken. NOORD wil hiermee aanzetten tot debat. 

https://www.kijkophetnoorden.nl/noord-theaterspektakel-opgevoerd-vanaf-september-2021/
https://noordtheater.nl/


Er is een voortdurende cross-over tussen het verhaal en de dagelijkse realiteit die 
ons leven beïnvloed, zoals momenteel de pandemie en de effecten van de keuzes die 
de volwassen generatie maakt als voorouder van onze kinderen. 

NOORD is een fictief verhaal, geschreven door theatermaakster Geke Hoogstins, dat 
mede verteld wordt door indrukwekkende projecties die de emoties en gedachten 
van de spelers verbeelden. Hoogstins: “We leven in een roerige periode. Maar als je 
uitzoomt in de tijd, zie je dat mensen zich altijd hebben aangepast en verder 
ontwikkeld. De ‘vaste waarde’ is de aarde waarop en waarvan wij leven. En ook die 
heeft zich aangepast door de tijd. Wij zijn telkens ‘slechts’ passanten. Noorderlingen 
kunnen eigenlijk best goed omgaan met onvoorspelbaarheid en zijn doorzetters. 
Zelfredzaam, uitgaan van je eigen kracht en kop d’r veur. Generatie op generatie is 
onze Noordelijke mentaliteit opgebouwd. We zijn als bewoners daadwerkelijk 
geworteld in het Noorden. En met elke nieuwe generatie versterken we onze roots.” 

Sociaal-economisch perspectief 

Groningen werkt aan herstel en voorkomen van schade als gevolg van aardbevingen. 
Maar ook aan een nieuw sociaal en economisch perspectief voor de provincie, 
rekening houdend met specifieke en algemene klimaatdoelstellingen. Die opgave 
staat en valt met elan, durf en veerkracht van inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 

De theatervoorstelling laat in volle breedte de rijkdom, waarde en vitaliteit zien van 
het Noorden. Een topproductie waar Groningen trots op kan zijn en die publiek uit 
het hele land zal aantrekken. De theaterlocatie achter Hotel Van der Valk 
International in Zuidbroek is uitstekend bereikbaar via het OV en de A7/N33 en de 
samenwerking met het hotel is een garantie voor kwaliteit van faciliteiten en 
landelijke promotie. 

Visie en missie 

Wij willen met NOORD in het centrum van de provincie Groningen een 
hoogwaardige en spraakmakende productie neerzetten, die mensen naar deze regio 
trekt, recreatie-economische omzet genereert en die jongeren inspireert en een 
podium biedt. Daarmee draagt NOORD bij aan het elan, leefbaarheid en de toekomst 
van het Noorden. Wij willen cultureel leiderschap tonen in deze tijden van 
verandering en ruimte voor verbeelding creëren. 

Rolverdeling 

De hoofdrollen worden vertolkt door de jonge talentvolle Esmee de Boer, Albert 
Secuur (onder andere Noord Nederlands Toneel en Hollands Hoop), Miranda Bolhuis, 
Laurens van Lottum, Nick Kamerling en Renée Wiersema. Zes professionele dansers 
geven op originele wijze ‘beweging’ aan de scènes. Componist Henk Ruiter, die in 



zijn muzikale verleden en heden samenwerkte met onder meer Liesbeth List, 
Lenette van Dongen, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, schrijft de muziek. 

Speciaal voor NOORD wordt een grote hal bij Van der Valk Groningen-Zuidbroek 
(gemeente Midden-Groningen) omgebouwd tot de Theaterhal Zuidbroek. De locatie 
is uitermate geschikt vanwege de goede toegangswegen (A7/N33/A28) en de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer (bus en trein). 

Coronaproof 

Gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers staan altijd voorop. 
Daarom wordt de theaterhal ingericht volgens een protocol waarin duidelijke 
richtlijnen staan hoe bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden. 
Ook worden er diverse hygiënemaatregelen genomen. De organisatie is in staat om 
de theaterruimte aan te passen aan de dan geldende coronamaatregelen. De 
planning en ticketverkoop zijn zo ingericht dat de voorstelling, indien nodig, in de 
tijd vooruit kan schuiven. Iedereen wordt dan automatisch omgeboekt en krijgt de 
mogelijkheid om met 1 klik de data te wijzigen. 

NOORD is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Kijk op www.noordtheater.nl voor 
meer informatie. 

NOORD is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Kijk op www.noordtheater.nl 
voor meer informatie.  

 

FOTO’S: JAAP MENSES 
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https://www.kijkophetnoorden.nl/tag/theater-zuidbroek/
https://www.kijkophetnoorden.nl/tag/geke-hoogstins/
https://www.kijkophetnoorden.nl/tag/groningen/
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Theaterspektakel Noord, een spannende en 
magische voorstelling 

 

NOORD is een spannende en magische voorstelling over de 
onvoorspelbaarheid van ons bestaan. Over durf, doorzetten en de kracht 
van samenwerking. Omringd door een immens decor beleef je het 
meeslepende theaterspektakel NOORD. Een voorstelling met muziek, 
dans, unieke projecties en special effects. 

NOORD vertelt het mysterieuze fictieve verhaal over een verdwenen 
boerderij. Een ongekend groot decor ondersteunt het verhaal met 
indrukwekkende projecties. Als bezoeker wordt je meegezogen in de 
golven als de Groningse dijken breken en kom je ónder de grond terecht. 
Hier vertelt de bodem zijn geschiedenis. NOORD zorgt voor een niet eerder 
vertoonde theaterbeleving, artistiek vernieuwend met bekende noordelijke 
acteurs, dansers en nieuw geschreven muziek. In NOORD staat Groningen 
op het podium en is het thema van de bevingen de aanjager voor het 
grotere probleem: het klimaat, de manier waarop wij de aarde gebruiken. 

https://theaterparadijs.nl/toneel/3903-theaterspektakel-noord-een-spannende-en-magische-voorstelling
https://theaterparadijs.nl/toneel/3903-theaterspektakel-noord-een-spannende-en-magische-voorstelling


ACHTERGROND 

NOORD is een fictief verhaal, geschreven door theatermaakster Geke 
Hoogstins, dat mede verteld wordt door indrukwekkende projecties die de 
emoties en gedachten van de spelers verbeelden. Hoogstins: “We leven in 
een roerige periode. Maar als je uitzoomt in de tijd, zie je dat mensen zich 
altijd hebben aangepast en verder ontwikkeld. De ‘vaste waarde’ is de 
aarde waarop en waarvan wij leven. En ook die heeft zich aangepast door 
de tijd. Wij zijn telkens ‘slechts’ passanten. 

Noorderlingen kunnen eigenlijk best goed omgaan met 
onvoorspelbaarheid en zijn doorzetters. Zelfredzaam, uitgaan van je eigen 
kracht en kop d’r veur. Generatie op generatie, is onze Noordelijke 
mentaliteit opgebouwd. We zijn als bewoners daadwerkelijk geworteld in 
het Noorden. En met elke nieuwe generatie versterken we onze roots. Daar 
zijn we stiekem best trots op en dat wil ik graag overbrengen met NOORD.” 

VERHAAL 

Studente Menke ontdekt een boerderij die op mysterieuze wijze is 
verdwenen samen met de bewoner: boer Tjeert. Menke gaat met haar 
vrienden op zoek naar de oorzaak en komt daarmee in een spannend 
avontuur terecht. Als de studenten ontdekken wat er met Tjeert en zijn 
boerderij is gebeurd worden ze tegengewerkt en achtervolgd. Ze willen de 
waarheid boven tafel krijgen. Tijdens hun zoektocht komen ze in aanraking 
met de verhalen van de aarde, klimaatverandering, de stijging van de 
zeespiegel en de effecten van het delven van grondstoffen. 

Menke is iemand met een enorme empathie voor de mensheid en de 
natuur en ze neemt het publiek mee in haar leef- en gedachtewereld: het 
groene landschap, opgroeien, wonen en leven in het Groninger land. De 
oplopende spanning tussen haar ouders die uit hun beschadigde huis 
moeten vertrekken en een ontluikende liefdesrelatie levert een 
voortdurende spanning op tussen liefde, vertrouwen en een verschillende 
kijk op de wereld. 

Het levensgevaarlijke onderzoek onder de grond zorgt voor een 
verrassende, betekenisvolle ontknoping! 
 

Het publiek daalt mee tot ver onder de bodem van het Groningse 



landschap en onze aarde en beleeft mee wat Menke en haar kompanen 
meemaken in dit spel van bedrog, liefde, landschap en intrige. 

Speciaal voor NOORD wordt een grote hal bij Van der Valk Groningen-
Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) omgebouwd tot de Theaterhal 
Zuidbroek. De première is op vrijdag 3 september en vanaf dan spelen we 
een maand lang van woensdag t/m zondag. 

Tickets vanaf 31 euro. Kijk voor meer informatie op 
https://noordtheater.nl/tickets/ 

 

https://noordtheater.nl/tickets/
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Repetities begonnen voor
theaterspektakel NOORD
ZUIDBROEK De repetities

voor het theaterspektakel

NOORD zijn maandag van

start gegaan in de theaterhal

bij Van der Valk Zuidbroek.

Regisseuse Geke Hoogstins en

de acteurs zijn blij dat het nu

allemaal begonnen is. De

voorstelling NOORD vertelt

het fictieve verhaal over een

verdwenen boerderij en heeft

als centraal thema het kli-

maat en de manier waarop de

mensen de aarde gebruiken

en ermee om gaan. In een

groot decor met indrukwek-

kende projecties wordt de

bezoeker meegenomen in het

verhaal. Om een indruk te

krijgen hoe het eruit komt te

zien kon deze maandag al een

kijkje genomen worden door

een virtual reality bril en

lieten de acteurs een stukje

dans en een scene zien. De

cast bestaat uit zes acteurs en

vijf dansers, onder wie Esmee

de Boer, Abel Leeman, Renee

Wiersma, Piet van Gogh,

Albert Secuur, Miranda Bol-

huis en Nick Kamerling.

Productie

De productie stond al veel

langer in de planning. Eerst

moest het financiële gedeelte

rond zijn en vervolgens

moest het twee keer door

corona worden uitgesteld,

legt coördinator Marsha

Ratelband uit. “De geplande

première in maart wilden we

vanwege corona niet door

laten gaan. We hebben het nu

zo aangepast dat er 500 men-

sen per avond kunnen ko-

men, zodat er 1,5 meter

afstand is.” Het maximum

aantal is 995 en als het toch

meer open gaat kan het zijn

dat er dus meer bezoekers

kunnen komen, bijvoorbeeld

750. “De première is 3 sep-

tember en in de maand sep-

tember spelen we van woens-

dag tot en met zondag, met in

de weekenden ook een mid-

dagmatinee. Het is mooi dat

alle plannen nu eindelijk

uitgevoerd kunnen worden.

Vrijdag hebben we de sleutel

van de hal gekregen en hier

zijn we het grootste deel van

de komende twee maanden

te vinden. Een deel van de

cast logeert ook in het hotel.

Iedereen van de cast heeft

roots in Groningen of woont

er. De voorstelling speelt in

Groningen en gaat er ook

over, dus vinden we dat het

ook door een Groningse cast

gespeeld moet worden.”

Opnames

De cast heeft al zes filmopna-

mes achter de rug. Onder bij

Noordpolderzijl en in zwem-

bad de Kalkwijck, want water

is een groot onderwerp in de

voorstelling. “Deze beelden

worden gemonteerd en deze

beelden vormen het decor

waarin het theater zich af-

speelt. De beelden op het

scherm en wat op het toneel

gebeurd loopt in elkaar over.

Het is belevenistheater, echt

een totaalplaatje.” Vanaf half

augustus wordt begonnen

met de opbouw van het de-

cor. Regisseur en auteur Geke

Hoogstins is net als de acteurs

heel blij dat het spektakel nu

begonnen is. “Ik had vijf jaar

geleden het idee al, was ik al

met dit verhaal bezig en nu is

het zover.

Het was als een schildering in

je hoofd, het laat je niet meer

los. Het is arbeidsintensief en

dat stelt hoge eisen aan de

hele cast.

We hebben nog vier weken

om op te bouwen en te repe-

teren, dus we hebben een

relatief korte tijd. Maar we

stropen de mouwen op en

gaan door. Het is mooie met

het verhaal is dat we kleine

dingen doortrekken naar een

grote problematiek.” Kijk

voor meer informatie en voor

het bestellen van kaarten op

www.noordtheater.nl ■

Cindy Vaessen-Houwen

De cast van theaterspektakel NOORD aan het repeteren. Foto Jaap Menses
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Onderwaterbeelden
veel meer dan decor
HOOGEZAND Hoe film een eigen
wereld kan scheppen. Het con-
trast tussen de klamme warmte
in het zwembad De Kalkwijck in
Hoogezand, met zijn drukdoen-
de crew langs de rand, en het po-
etische eindresultaat kan niet
groter zijn.

Bewegend ogen ze haast reli-
gieus, de beelden van danseres
Milou Zuurveld. ,,Dat is ook pre-
cies wat we beogen”, zegt video-
kunstenaar en filmregisseur Ro-
ger Muskee als we in een zijkamer
wat shots bekijken. De onder wa-
ter gefilmde danseres verbeeldt
de gracieuze geruststelling, die
hoofdpersonage Menke uit het
theaterspektakel Noord hard no-
dig heeft.

Deze Menke, gespeeld door ac-
trice Esmee de Boer, is op Eerste
Paasdag eveneens in het 2,75 me-
ter diepe water gefilmd. Zij in pa-
niek, om alles wat fout gaat in
haar leven, in haar omgeving,
met de wereld. ,,Na een harde
knip zie je haar straks druipend
op het station van Groningen
staan. Maar dan gewoon in het
decor”, zegt Geke Hoogstins.

Mocht er nog een beetje wor-
den gevaccineerd in dit land, dan
lijkt er op dat Hoogstins’ grote
theaterproductie Noord in sep-
tember en oktober zes weken
lang in een speciaal gebouwd
theater achter Motel Van der Valk
in Zuidbroek komt te spelen.
Daar kunnen dan per keer vijf-
honderd bezoekers veilig zitten.

Hoogstins presenteerde haar
verhaal ruim drie jaar geleden
nog als Noord op de Schaal van
Richter. ,,Dat werd meer gelinkt
aan de aardbevingen dan mij lief
was. Dit gaat over hoe we met de
aarde omgaan, in het groot en in
het klein.” Hoogstins, die in haar
eerdere producties al getuigde
van haar zorgen om Moeder Aar-
de, heeft het bij dat ‘groot’ ook
over de klimaatopwarming. ,,Die
zwembadscènes weerspiegelen
de ondergelopen wereld.”

Dat ‘kleine’, meer persoonlijke,
slaat op het lot van Menke, die na
aardbevingen geen ouderlijk huis
meer kent, en op haar genegen-
heid voor een boer van de oude
stempel, die zijn boerderij door
de nieuwe tijd letterlijk bedolven
ziet worden. Een gevecht tegen
overmacht.

Het wordt, is de bedoeling, met
recht een spektakel, straks in
Zuidbroek, met muziek, dans spel
en film. Hoogstins: ,,Film niet als
opvullend decor, maar als mee-
spelend personage.” Naast Esmee
de Boer zijn er rollen voor onder
anderen Albert Secuur, Miranda
Bolhuis, René Wiersma en Nick
Kamerling. Het verhaal en de per-
sonages worden nog uitgewerkt
door schrijver Dick van den Heu-
vel en Albert Secuur.

Hoogstins heeft in regionale
overheden, fondsen en het be-
drijfsleven geldschieters aan zich
gebonden. Voor tickets tussen de
31 en 61 euro en voor meer infor-
matie, zie www.noordtheater.nl.
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Magisch beeld voor ‘Noord’ in zwembad Hoogezand

HOOGEZAND De gefilmde beelden van danseres Milou lijken afkomstig uit een oceaan. In werkelijkheid zijn ze Eerste Paasdag, aangestuurd door videokunstenaar

Roger Muskee, gemaakt in zwembad De Kalkwijck. Ze worden gemonteerd in het theaterspektakel Noord dat is bedacht door de Drentse Geke Hoogstins. De voorstel-

ling staat vanaf 3 september zes weken lang in een grote hal achter Hotel van der Valk in Zuidbroek. Meer hierover op pagina 25. FOTO JOEY HEREMAN
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Publiek verdwijnt met zang,
muziek en dans in de aarde
Een inclusief bewoner
verdwenen boerderij,
een publiek dat na
een dijkdoorbraak on-
der de grond ver-
dwijnt. In het theater-
spektakel Noord van
Geke Hoogstins eist
een geplaagde provin-
cie de hoofdrol op en
is publiek een toe-
schouwer in de tijd.

LOUIS VAN KELCKHOVEN

N
oord wordt volgend jaar
van 16 april tot en met 9
mei gespeeld in de sport-
hal bij Van der Valk in

Zuidbroek, voor de gelegenheid om-
gedoopt tot Theaterhal Zuidbroek.
In totaal worden 32 voorstellingen
gespeeld, coronaproof bij te wonen
door 500 man/vrouw publiek.

Noord wordt aangeprezen als ‘een
niet eerder vertoonde theaterbele-
ving, artistiek vernieuwend met be-
kende noordelijke acteurs, dansers
en nieuw geschreven muziek. In
Noord staat Groningen op het podi-
um en zijn bevingen als gevolg van
aardgaswinning de aanjager voor
een groter thema: het klimaat, de
manier waarop wij de aarde gebrui-
ken.’

,,Het is geen activistisch of poli-
tiek stuk’’, waarschuwt theaterma-
ker Geke Hoogstins vanuit haar
schildersatelier in Eext. ,,Het wil de
problemen in Groningen ook zeker
niet kleiner maken dan ze zijn. De

voorstelling wil verbinden, oproe-
pen om samen tot een oplossing te
komen. Dat je als publiek naar bui-
ten komt en je afvraagt: hoe sta ik
hier in, wat kan ik bijdragen aan de
wereld?’’

Hoogstins (1956) werd met haar
koeienzesluik Sixpack Personalities
vorig jaar tweede in de landelijke
verkiezing Schilderij van het Jaar
2019. Ze schreef en regisseerde de
trilogie Walkyre (2011, 2014 en 2016).

Vanuit Friesland verhuisde
Hoogstins op haar zesde naar Stad,
waar ze opgroeide. Ze noemt zich-
zelf een verbeelder. ,,Ik zie de dingen
voor me. Mijn verhaal wordt door
scenarioschrijver Dick van den Heu-
vel bewerkt tot een professioneel
theaterscript. Hij brengt de span-
ning in het verhaal zorgt dat de dra-
maturgische lijnen worden uitgezet
en bij elkaar komen.’’

De tekst wordt ondersteund door
projecties die de emoties en gedach-

ten van de spelers verbeelden. ,,Wij
leven in een roerige periode, met de
aarde als vaste waarde waarop en
waarvan wij leven. Vanuit dat per-
spectief gezien zijn wij mensen pas-
santen.”

In Noord staan Groningen en de
aardbevingsproblematiek model
voor wat er in de wereld aan de hand
is. ,,Het publiek verdwijnt met mu-
ziek, zang en dans op een theatrale
manier in de aarde. Daar vertelt de
bodem, aan de hand van verschillen-
de aardlagen, zijn geschiedenis. Dat
alles in een ongekend groot decor.’’

De hoofdrollen worden vertolkt
door Esmee de Boer, Albert Secuur,
Miranda Bolhuis, Laurens van Lot-
tum, Nick Kamerling en Renée Wier-
sema. Professionele dansers geven
beweging aan de scènes. Componist
Henk Ruiter schrijft de muziek.

Kaarten zijn te bestellen via

www.noordtheater.nl en VanPlan.

Esmee de Boer speelt een van de hoofdrollen in ‘Noord’. FOTO MARTIN BIERMAN
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Een voorstelling die wil verbinden
Een met bewoner
en al verdwenen
boerderij, een pu-
bliek dat na een
dijkdoorbraak on-
der de grond ver-
dwijnt. In theater-
spektakel Noord

van Geke Hoog-
stins uit Eext eist
de geplaagde pro-
vincie de hoofdrol
op en is publiek
toeschouwer in de
tijd.

LOUIS VAN KELCKHOVEN

N
oord wordt volgend jaar
van 16 april tot en met 9
mei gespeeld in de sport-
hal bij Van der Valk in

Zuidbroek, dan omgedoopt tot Thea-
terhal Zuidbroek. Er zijn 32 voorstel-
lingen gepland, waar vijfhonderd be-
zoekers coronaproof bij kunnen zijn.

Noord wordt aangeprezen als ‘een
niet eerder vertoonde theaterbele-
ving, artistiek vernieuwend met be-
kende noordelijke acteurs, dansers
en nieuw geschreven muziek. In
Noord staat Groningen op het podi-
um en zijn de bevingen door gaswin-
ning de aanjager voor een groter the-
ma: het klimaat, de manier waarop
wij de aarde gebruiken.’

,,Het is geen activistisch of poli-
tiek stuk’’, waarschuwt theaterma-
ker Geke Hoogstins vanuit haar
schildersatelier in Eext. ,,Het wil de
problemen in Groningen ook zeker

niet kleiner maken dan ze zijn. De
voorstelling wil verbinden, oproe-
pen om dit samen op te een oplos-
sing te komen. Dat je als publiek
naar buiten komt en je afvraagt: hoe
sta ik hier in, wat kan ik bijdragen
aan de wereld?’’

Hoogstins (1956) werd met haar
koeienzesluik Sixpack Personalities
vorig jaar tweede in de landelijke

verkiezing Schilderij van het Jaar
2019. Ze schreef en regisseerde de
trilogie Walkyre (2011, 2014 en 2016).

Vanuit Friesland verhuisde
Hoogstins op haar 6de naar de stad
Groningen, waar ze opgroeide. Ze
noemt zichzelf een verbeelder. ,,Ik
zie de dingen voor me. Scenario-
schrijver Dick van den Heuvel be-
werkt mijn verhaal tot een profes-
sioneel theaterscript. Hij brengt de
spanning in het stuk en zorgt dat de
dramaturgische lijnen worden uit-
gezet en bij elkaar komen.’’

De tekst wordt ondersteund door
projecties die de emoties en gedach-
ten van de spelers verbeelden. ,,Wij
leven in een roerige periode, met de
aarde als vaste waarde waarop en

waarvan wij leven. Vanuit dat per-
spectief gezien zijn wij mensen pas-
santen.”

In Noord staan Groningen en de
aardbevingsproblematiek model
voor wat in de wereld aan de hand is.
,,Het publiek verdwijnt met muziek,
zang en dans op een theatrale ma-
nier in de aarde. Daar vertelt de bo-
dem, aan de hand van verschillende
aardlagen, zijn geschiedenis. Dat al-
les in een ongekend groot decor.’’

De hoofdrollen zijn voor Esmee
de Boer, Albert Secuur, Miranda Bol-
huis, Laurens van Lottum, Nick Ka-
merling en Renée Wiersema. Profes-
sionele dansers geven beweging aan
de scènes. Componist Henk Ruiter
schrijft de muziek.

Geke Hoogstins uit
Eext maakt
theatervoorstelling
over Groningen

Esmee de Boer speelt een van de hoofdrollen in Noord. FOTO MARTIN BIERMAN
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Publiek verdwijnt met zang,
muziek en dans in de aarde
Een inclusief bewoner
verdwenen boerderij,
een publiek dat na
een dijkdoorbraak on-
der de grond ver-
dwijnt. In het theater-
spektakel Noord van
Geke Hoogstins eist
een geplaagde provin-
cie de hoofdrol op en
is publiek een toe-
schouwer in de tijd.

LOUIS VAN KELCKHOVEN

N
oord wordt volgend jaar
van 16 april tot en met 9
mei gespeeld in de sport-
hal bij Van der Valk in

Zuidbroek, voor de gelegenheid om-
gedoopt tot Theaterhal Zuidbroek.
In totaal worden 32 voorstellingen
gespeeld, coronaproof bij te wonen
door 500 man/vrouw publiek.

Noord wordt aangeprezen als ‘een
niet eerder vertoonde theaterbele-
ving, artistiek vernieuwend met be-
kende noordelijke acteurs, dansers
en nieuw geschreven muziek. In
Noord staat Groningen op het podi-
um en zijn bevingen als gevolg van
aardgaswinning de aanjager voor
een groter thema: het klimaat, de
manier waarop wij de aarde gebrui-
ken.’

,,Het is geen activistisch of poli-
tiek stuk’’, waarschuwt theaterma-
ker Geke Hoogstins vanuit haar
schildersatelier in Eext. ,,Het wil de
problemen in Groningen ook zeker
niet kleiner maken dan ze zijn. De

voorstelling wil verbinden, oproe-
pen om samen tot een oplossing te
komen. Dat je als publiek naar bui-
ten komt en je afvraagt: hoe sta ik
hier in, wat kan ik bijdragen aan de
wereld?’’

Hoogstins (1956) werd met haar
koeienzesluik Sixpack Personalities
vorig jaar tweede in de landelijke
verkiezing Schilderij van het Jaar
2019. Ze schreef en regisseerde de
trilogie Walkyre (2011, 2014 en 2016).

Vanuit Friesland verhuisde
Hoogstins op haar zesde naar Stad,
waar ze opgroeide. Ze noemt zich-
zelf een verbeelder. ,,Ik zie de dingen
voor me. Mijn verhaal wordt door
scenarioschrijver Dick van den Heu-
vel bewerkt tot een professioneel
theaterscript. Hij brengt de span-
ning in het verhaal zorgt dat de dra-
maturgische lijnen worden uitgezet
en bij elkaar komen.’’

De tekst wordt ondersteund door
projecties die de emoties en gedach-

ten van de spelers verbeelden. ,,Wij
leven in een roerige periode, met de
aarde als vaste waarde waarop en
waarvan wij leven. Vanuit dat per-
spectief gezien zijn wij mensen pas-
santen.”

In Noord staan Groningen en de
aardbevingsproblematiek model
voor wat er in de wereld aan de hand
is. ,,Het publiek verdwijnt met mu-
ziek, zang en dans op een theatrale
manier in de aarde. Daar vertelt de
bodem, aan de hand van verschillen-
de aardlagen, zijn geschiedenis. Dat
alles in een ongekend groot decor.’’

De hoofdrollen worden vertolkt
door Esmee de Boer, Albert Secuur,
Miranda Bolhuis, Laurens van Lot-
tum, Nick Kamerling en Renée Wier-
sema. Professionele dansers geven
beweging aan de scènes. Componist
Henk Ruiter schrijft de muziek.

Kaarten zijn te bestellen via

www.noordtheater.nl en VanPlan.

Esmee de Boer speelt een van de hoofdrollen in ‘Noord’. FOTO MARTIN BIERMAN


