Wergeaster speelfilm gaat in premiere
WERGEA - Zo'n tweehonderd
Wergeasters presenteren komend
weekend hun zelfgemaakte speelfilm. 'Merke Blues' gaat vrijdag in
. premiere voor de medewerkers.
Zaterdag en zondag mag iedereen
de film komen bekijken.
Hoofdrolspe/er Ronnie met zijn neef
Teake in de feesttent.

De opnames voor 'Merke Blues', een
fictief verhaal over een opbloeiende
maar gecompliceerde liefde met een dorpsfeest als decor, begonnen ongeveer een jaar geleden. In negentien
volle dagen brachten de dorpelingen
het verhaal in beeld dat regisseur
Hoofdrolspeler Ronnie met zijn neef
Jan Tijsma schreef. Die tropenweken
Teake en een vriend bij de schiettent.
werden gevorgd door een intensieve
montageperiode. Bijna alles werd
door Wergeasters gedaan, met uitzonjaren na een dramatisch ongeval weer
dering van het camerawerk. Daarvoor
ontmoeten tijdens een dorpsfeest. Bij
is een professional aangetrokken.
het ongeluk kwani Ronnies broer, teyens Milja's geliefde, om het leven.
Tijsma had al een aantal jaren het
Dat de twee iets voor elkaar beginnen
idee om samen met dorpsgenoten
te voelen is een schokkend besef,
een speelfilm te maken. "Om te sjen
vooral voor Ronnie en Milja zelf.
wat der mei in doarp mooglik is." In
Wergea is hij dan op de juiste plek.
"De film speelt 'nu', maar ademt een
Niet alleen wonen er zo'n dertig, vijfnostalgisch verlangen naar de tijd dat
endertig muzikanten in het dorp, ook
bier nog in een glas werd getapt in
zijn er toneelspelers, schminkers en
plaats van plastic, er nog gewoon in
vele andere creatievelingen aanwezig.
de cafes mocht worden gerookt en de
Hoofdrolspelers Regina Veenstra en
kermis nog op het kaatsveld stond en
Jan van Drooge zetten Milja en Ronnie
niet op beton", aldus Frans Slaterus,
neer, twee jongemensen die elkaar

De beide hoofdrolspelers Ronnie en
Milja dansen de tango.

Twe£;kleurrijke figuren in gesprek in
de feesttent. (lngezonden foto's)

een van de prbjectleiders. Voor de
film zijn opnames gemaakt in Wergea
zelf, maar ook in dorpen als Tzum,
Warten , Baard en Pingjum en op de
Slachtedyk. "Prachtige opnamen van
Fryslan", belooft Slaterus.
Kaarten voor de premiere op.zaterdag
(vanaf 20.30 uur in multifunctioneel
centrum De Bidler) en zondag (vanaf
. 16.00 uur in cafe's Lands. Welvaren)
zijn verkrijgbaar via 058-2552375
(tussen 19.00 en 21.00 uur). Een trailer is te bekijken op de wel5site www.
merkeblues.nl.

