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Muziektheater zoekt
geschikte Bommen Berend
GRONINGEN - Om de stedelijke en provinciale geschiedenis
van Groningen voor een breed
publiek toegankelijk te maken,
gaan RTV Noord en GOOV Muziektheater samen een musical
over Bommen Berend op de
planken brengen. Volgens RTV
Noord kennen de meeste Groningers de viering van het Gronings ontzet op 28 augustus
met kermis en vuurwerk, maar
zijn er maar weinig op de hoogte van de werkelijke geschiedenis daarachter. In januari 2011
moet de musical op de planken
staan van de Stadsschouwburg
in Groningen. Eerst moet echter

Rillingen ‘Voor Thea’

nog een geschikte 'Bommen
Berend' gevonden worden. In
aanmerking komen mannen
van 25 jaar of ouder, die kunnen
zingen, acteren en bewegen. De
voorkeur gaat uit naar een bariton met een zo groot mogelijk
bereik in hoog en laag. Kandidaten kunnen zich opgeven via
bommenberend@rtvnoord.nl.
De auditie vindt plaats op zaterdag 29 mei in Huis De Beurs in
Groningen. De zoektocht naar
Bommen Berend wordt gevolgd
in een serie van 4 televisieuitzendingen. De winnaar wordt
bekendgemaakt in de laatste tvuitzending op dinsdag 22 juni.

www.deweekkrantgroningen.nl

@ MIJN KRANT:
Leuke tip?
Kent u iemand met een bijzondere hobby of speciale
gave? Tip dé Weekkrant Groningen en misschien ziet u
het verhaal binnenkort terug
in úw krant. Dé Weekkrant
Groningen is er voor en door
de lezers. U kunt zelf meewerken aan het nieuws door
uw berichten, tips of zelfgeschreven artikelen te mailen
naar: redactie.groningen@
whm.wegener.nl. Ook kunt
u op www.deweekkrantgroningen.nl uw nieuws kwijt.

Nagedruppelde acties voor
stad-Groninger Ismaili
GRONINGEN - De actie 'Voor Thea, tegen borstkanker' krijgt
ook na de overhandiging van het opgehaalde geld op 28 april
een vervolg. Op 17 mei wordt er een loop rond het Hoornsemeer georganiseerd door het Italiaanse restaurant Il Lago. De
opbrengt hiervan is ook voor de actie van Fitim Ismaili om
geld bij elkaar te krijgen voor borstkankeronderzoek. Daarnaast geven Runner in de Oosterstraat en Run2Day vanaf nu
tot 17 mei per verkocht paar schoenen 5 euro voor de actie.
Het geld van deze nagedruppelde acties gaat naar Amazones,
een vereniging voor jonge vrouwen met borstkanker. "Thea
was daar heel erg mee begaan, want zij vond dat het nationale borstkankeronderzoek de leeftijd moet verlagen. Nu is
dat 50 jaar, maar er zijn steeds meer vrouwen van 35 jaar die
borstkanker krijgen", aldus Ismaili.

Veel talent
Fitim Ismaili (midden) en zijn vriend Arnold (links) zijn enorm blij met de 11.000 euro, die voor
borstkankeronderzoek bijeen is gebracht.
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Vluchtelingen uit
hongerwinter terug
TOLBERT - Een terugkomdag
voor hongerwintervluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die unieke gebeurtenis
65 jaar na de bevrijding vindt op
1 mei in Tolbert plaats. Eind
1944, begin 1945 kwamen er
evacués in Tolbert. Deze men-

sen kwamen lopend of per trein
in veewagons uit Noord-Limburg naar Tolbert. Ze waren gevlucht voor het oorlogsgeweld
in de oostelijke Maaslinie. Er
zijn in die tijd 7 baby’s geboren,
dus de jongste evacués zijn 65.
De oudste is bijna 100 jaar.

Niet vergeten
voor het
laatste nieuws
kijken op

GRONINGEN - "Drie minuten voor de start stond Lee
Towers te live zingen 'You
never walk alone', dan gaan
de rillingen door me heen.
Ik voelde me alleen en ook
weer niet. Ik hoopte dat
Thea bij me was, maar ik
dacht aan al diegenen die
door deze vreselijke ziekte
geraakt worden."
"Ik heb uit volle borst meegezongen, in de hoop dat ze me

horen. Er zijn zo veel lieve mensen in dit land die meeleven,
meedenken en mee doen om
een medicijn tegen borstkanker
te vinden. You’ll never walk alone!" Stad-Groninger Fitim Ismaili liep ruim een week geleden de marathon van Rotterdam voor zijn actie 'Voor Thea,
tegen borstkanker'. Afgelopen
zaterdag vond met de Stadsparkloop in Groningen van
Groningen Atletiek de afsluitende actie plaats. Inmiddels is er
zo'n 11.000 euro binnen voor
borstkankeronderzoek. "En dat
terwijl ik dacht: als ik 1000 euro

bij elkaar krijg, maak ik een
klein gebaartje. Maar met dit
enorme geldbedrag kan ik echt
steun verlenen. Ik heb nu echt
het gevoel dat ik iets kan betekenen." Op 1 september 2009
overleed Fitim's vrouw Thea
aan borstkanker. Op haar verjaardag, 28 april, wordt het geld
overhandigt aan Pink Ribbon,
KWF, Amazones Jonge vrouwen
met borstkanker, het Behouden
Huys en de Borstkankervereniging Nederland.

GRONINGEN - De finale van de
jubileumeditie van Kunstbende
was een groot succes voor noordelijk talent. In tegenstelling tot
2009 wisten Groningers twee
prijzen in de wacht te slepen.
De eerste prijs in de categorie
Taal ging naar stadjer Tiemen
Hiemstra. De Groningse Filmproductiegroep haalde de tweede prijs binnen bij Film & Animatie. Tot slot bleek dansgroep
DSD2 Kwadraat uit Groningen
de publieksfavoriet.

Goedkope uitvaart?
uitvaartzorggroningen.nl

Molen Kolham zorgt voor spektakel

050 - 3011 241
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Tip!
Voor uniek
woonaanbod
www.huislijn.nl

De laaste 40 vrijkaarten
New Valley Singers
KOLHAM - Het had wel even wat voeten in aarde, maar de in
2000 afgebrande molen in Kolham staat er weer bijna als vanouds. Zaterdag werd de nieuwe onderbouw op een bijzonder
transport van de werkplaats in Heiligerlee naar Kolham vervoerd. Maandag werd het spectaculaire hijswerk verricht.

Voor een grandioze muziekavond.
Woensdag 21 april 2010 Stadsschouwburg
De Oosterpoort. Regageer snel op=op!!
Mail uw adresgegevens naar volgende adres:
a.sagel@whm.wegener.nl
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