long en oud speelden mee in deze aoorstelling (Foto, Foto Aartsen)
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'De Heilige met een Appel in de Hand'
boeiend spektakel
Een mooiere plek om een toneelproductie te spelen over het ontstaan
van de Bestse parochie dan de tuin aan de voet van de Odulphustoren

de spelers uit de jeugdgroep vertederende emoties oproepen.
Een compliment verdienen zeker
de mensen van de kostuums. Alle
kleding ziet er zeer verzorgd uit en
prachtig in de kleuren zoals we die
kennen uit middeleeuwse schilderstukken.

In de prachtige omgeving van een
van de weinige monumenten van
Best waant men zich als bezoeker
al snel in vroegere tijden. De im-

Muziek

kan men zich niet voorstellen. Een goed gevulde tribune genoot'dan
ook bii de première van deze op historische feiten berustende openluchtvoorstelling van'Ons Eygen Landt'. Wederom bewiist deze toneelstichting dat de geschiedenis van Best zich uitstekend leent voor een
boeiende toneelvoorstelling. Voor iedere Bestenaar die geïnteresseerd
is in de historie van zijn dorp dan ook een absolute aanrader.

posante Odulphuskerk op de achtergrond, de schitterende borders
van de pastorietuin en de verweikoming door in middeleeuwse kleding gestoken medewerkers brengt
de bezoeker bij de entree al in een
sfeer passend bij het verhaal. De
zittribune, voorzien van technische

licht- en geluidsattributen nodig
voor deze productie, doet geen afbreuk aan die sfeer.

Fictie en werkeliikheid
Het door lan Smeets geschreven

verhaal over het ontstaan van een
zelfstandige Odulphusparochie

berust op historische feiten. De
schrijver is er dan ook in geslaagd

om eeí stuk geschiedenis van Best
tclneelbeelden om te zetten.
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Naast de historische feiten heeft hij
op fictie berustende scènes op een

knappe manier in de verhaallijn
verwerkt. Dit maakt het verhaal

wat luchtiger en doet absoluut geen
afbreuk aan de ontstaansgeschiedenis van de Bestse parochie.

Spel
Een dergeli;ke massaproductie met

ruim honderd rnedewerkers waagt
om een strakke regie. De regisseur
Lieke Faber is er in geslaagd de vele
spelers uitzonderlijk te laten presteren. Ook al draagt een aantal voor
de toneelliefhebbers bekende spelers het gewicht van de productie,
ook enkele nieuwe talenten dienen
zich nadrukkelijk aan. Aandoenlijk
zijn de massascènes waarin vooral

Naast een groep kerkzangers die op
gepaste momenten met Latijnse gezangen haar bijdrage levert, speelt
een trio volkszangers een bijzondere ro1. Zij vormen de 'tijdsprongen'
in het verhaal, uitstekend begeleid
door een combo.

Na afloop beloonde het publiek de
spelers met een luid en langdurig
applaus. Uit de vele lovende reacties nadien bleek nogmaals dat
'Eygen Landt' opnieuw een bijzondere culturele prestatie heeft geleverd. In de in de tuin gerealiseerde

' middeieeuwse herberg'werd dan
ook nog lang en gezellig nage-

praat.

'Ons Eygen Landt' speelt deze
voorstelling nog op de volgende
dagen: 25-2+-27-2$iuni om 21.00

Gioeie$d Best
sàat+efh

uur en op 29 iuni om 14.50 uur.
Kaartverkoop: WV Best, The

Readshop, en Novy Primera
Ook kunt u bestellen via de website:www.stichtingoel. nl
Entree: 8 euro.

