Sjeu is een straatzangtheatergroep uit Vollenhove. Bij de oprichting in 2002 is
gekozen voor de vorm straatzangtheater, omdat het de wens was verschillende
disciplines aan bod te laten komen: de Sjeu-leden houden van zingen en brengen
graag theater, op straat, in het theater, op festivals en evenementen Sjeu heeft een
vast repertoire en verleent haar medewerking aan projecten. Kortom: Sjeu is een
multidisciplinaire, multi-inzetbare groep.

Sjeu is een groep van 9 mensen, die naast een programma met strijd- en
levensliederen (periode begin 20ste eeuw) ook werkt aan korte projecten op het
gebied van zang en theater. Zo heeft zij diverse keren op het Doake festival korte
programma’s gebracht waaronder “Huis-, tuin- en keukenleed” , op locatie in een
oude boerenschuur aan de Leeuwte (Sint Jansklooster) (een programma dat zij
overigens ook op Kopje cultuur 2010 hebben gespeeld). Eind oktober 2009 heeft
Sjeu het programma “Los” verzorgd, een liederenprogramma gecombineerd met
stukjes theater. Deze voorstelling is twee keer uitgevoerd in de Burght in Vollenhove.
2 keer voor een uitverkochte zaal.
Sjeu heeft in het verleden in samenwerking met
Toneelvereniging “de Toutenburghers” de Venose Revue
(2004) voor een 4x uitverkochte zaal gespeeld. Ditzelfde
programma is tijdens het 750 jaar bestaan van Steenwijk 2 x
voor een volle Meenthe herhaald.

Ook is diversen malen medewerking verleend aan het Toutenburghfestival en heeft
Sjeu meegewerkt aan een avondvullend programma als gastartiesten bij Gerard
Buisman. Bij het afscheid van burgemeester Apotheker en burgemeester Van der
Tas heeft Sjeu een optreden verzorgd. In 2014 werd het project “Dansen op de
Vulkaan” met succes gebracht.
In 2015 en 2016 is het theaterstuk “ Het is oorlog en het staat in de krant” meerdere
keren succesvol opgevoerd. Het Vestzaktheater van De Meenthe te Steenwijk was
op 23 november 2015 dan ook geheel uitverkocht.
Bewoners van Maastricht, Gent, Brugge, Antwerpen, Zwolle hebben Sjeu kunnen
bewonderen tijdens de straatoptredens.
Gemiddeld treden de Sjeu’ers ongeveer 20 keer per jaar op. Het 10-jarig bestaan is
in 2012 gevierd met een speciale jubileum uitvoering. Hierbij is de tweede cd, met
strijd,- en levensliederen, aan mevrouw van der Tas gepresenteerd.
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