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Een gedeelte van het ensemble van WIG vlak voor de annulering van de voorstelling It’s A Wonderful Life.(eigen foto)

‘Wanorde is Gewoon’
Deze Doorloper staat in het teken van WIG Producties. Dit ensemble van spelers en
creatievelingen bestaat uit zowel professionals als gevorderde amateurs, allen met
een warm hart voor kunst en cultuur en een grote ziel voor theater.
Algemene informatie:
Bij ons staat de kunst en
kunde van het acteren voorop. We houden ons bezig
theater in de breedste zin van
het woord. Voor iedereen.
Sinds 2013 maken we bijzondere (vinden wij, en gelukkig
is ons publiek is het daarmee
eens) voorstellingen. We
wisselen eigen en bestaand
werk af. Zo zijn we al enige
tijd bezig met de voorbereiding van De Bus, een roadtrip
(in een rondrijdende bus)
over onverhoopt terrorisme.
En we speelden vorig jaar
Kruistochten van Alan Ayckbourn, een marathon van drie
toneelstukken die bij elkaar
vijf uur duurden.
We houden van:
Een beetje zwarte humor, het
mag op het randje...Theater
met een booschap? De boodschap bepalen wij niet, dat
bepaalt de bezoeker.
Ons motto:
WIG staat voor Wanorde is
Gewoon. En de ondertitel is
dan bijvoorbeeld: Waar Is
Geld, of zo.

Wat ons bindt:
De liefde voor theater.
Hoe wij omgaan met de
coronacrisis:
Heel goed....Nee dus. Twee
grote projecten, Maistiid en
De Bus, zijn verplaatst naar
2021. Omdat we niet stil
kunnen zitten hebben we in
augustsus Toch! (een ode aan
de theaterdialoog) gemaakt,
en nu in december zouden
we It’s A Wonderful Life
(een feelgood kerstvoorstelling)
gaan spelen, maar deze hebben we naar januari moeten
verplaatsen. Op onze website
staan de laatste updates.
We kunnen niet zonder:
Elkaar. We hebben elkaar
nodig om mooie producties te
maken, en om van te houden.
Feestjes bouwen we als:
Elke dag is een feestje. Maar
het beste feest is het eindfeest van een productie, na
het opruimen.
Het mooiste uitje dat we
hebben ondernomen, was:
Lastig. De zoektochten naar
bijzondere speelplekken zijn
altijd bijzonder. In juli gingen

we een mooi plekje zoeken
voor een fotoshoot. Elke keer
als we de foto zien, denken
we ook aan alle muggen…
De laatste keer dat we goed
met elkaar lachten, dat was:
De laatste repetitie. Elke
repetitie van It’s A Wonderful
is lachen geblazen.
En dat we flink baalden:
Dat we niet konden repeteren
vanwege corona.
Leeuwarden is voor ons:
De hoofstad van Friesland.
WIG Producties staat graag
met zijn voeten in de modder. Ver weg van de chique
schouwburg,om in hallen,
vervallen gebouwen of ergens
in het landschap theater te
maken. Friesland is voor ons
de plek waar zo veel inspirerende plekken zijn om mooie
dingen te maken.
Het mooiste van de stad is:
De binnenstad.
Wat wij heel erg missen in
Leeuwarden:
De sauna.
Als Cambuur wint, dan:
Juichen we! Dat doen we voor
alle winnaars.

Als ik we in een ander land
zouden moeten wonen, dan
gingen we met zijn allen
waarschijnlijk naar:
Een warm land met veel
ruimte, veel ongerepte natuur en gelukkige mensen. En
een goede cocktailbar!
We zouden graag de volgende personen voor een lintje
willen nomineren:
Alle mensen die vrijwilligerswerk doen.
We hopen met z'n allen
door te gaan tot:
Het einde der dagen.
Meer over ons weten:
Kijk dan op de website.
wigproducties.nl
Wilt u individueel of als groep
meedoen aan deze rubriek?
Mail dan naar redactie.hah@
ndcmediagroep.nl of doe een
belletje naar 0641954610.

