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Meer dan 1800 scholieren naar “Bommen Berend, de musical!”
Met de laagdrempelige en op historische feiten gebaseerde voorstelling “Bommen Berend, de musical”
wil GOOV Muziektheater ook graag jongeren aanspreken. GOOV Muziektheater is daarom erg trots dat
het gelukt is zeven scholen voor Voortgezet Onderwijs uit Stad en Ommeland te interesseren voor
Bommen Berend de musical. Meer dan 1800 scholieren zullen de voorstelling bezoeken!
Speciaal voor deze onder- en bovenbouwscholieren van VMBO tot en met Gymnasium ontwikkelde GOOV
Muziektheater een drietal educatieve arrangementen waaruit de scholen hun keuze maakten. Naast een
inleidende lesbrief ontvingen de scholen de uitzendingen van “Bommen Berend, de musical” die RTV Noord
samen met GOOV Muziektheater maakte, zodat deze in hun lessen gebruikt kunnen worden.
Voor GOOVMuziektheater is dit de tweede keer dat ze jongereneducatie betrekken in hun aanpak. Vorig jaar is
bij de voorstelling “3 Musketiers” een pilot met het Ubbo Emmius uit Winschoten uitgevoerd om te kijken hoe
amateurgezelschap GOOV Muziektheater zich kan verhouden tot cultuureducatieve trajecten voor een school.
Het pakte goed uit. Deze positieve ervaring is meegenomen in de opzet en de organisatie van de
arrangementen. Daarnaast hebben het H.N. Werkmancollege en KunstStation C meegedacht over het te
ontwikkelen educatieve aanbod. GOOV Muziektheater is de provincie Groningen zeer erkentelijk voor de
ondersteuning van het educatietraject in het kader van het Budget Educatie en Participatie Projecten. Verder
maken de scholen dankbaar gebruik van de cultuurkaart!
De zeven deelnemende scholen
Zernike College, Groningen/Haren; Ommelander College, Appingedam; Reitdiep College, Groningen; Preadinius
Gymnasium, Groningen; Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen; Ubbo Emmius, Winschoten; H.N. Werkman
College Centrum, Groningen
De drie educatieve arrangementen voorafgaand aan de voorstelling
• Bommen Berend Rondleiding
450 Leerlingen krijgen een rondleiding achter de schermen inclusief soundcheck en “Meet & Greet”
met de spelers.
• Bommen Berend Stadswandeling
In opdracht van GOOV Muziektheater organiseert Marketing Groningen Bommen Berend thema
wandelingen in de maanden november en december 2010. Deze wandeling gaat langs de
bezienswaardigheden die nog zichtbaar en onzichtbaar in de stad te zien en te duiden zijn. Zo’n 500
leerlingen nemen hieraan deel.
• Bommen Berend Workshops
Gonda Jonker (Beroepskunstenaar in de Klas) gaat met 175 leerlingen aan de slag met haar
workshop “Muzikale reis door Bommen Berend”. De leerlingen luisteren naar de muziek en maken
gezamenlijk een elfje of een rap. De leerlingen krijgen in de routing naar de theaterzaal van de
Stadsschouwburg de gelegenheid hun elfje of rap ten gehore te brengen.
GOOV Muziektheater staat met “Bommen Berend, de musical” van 1 t/m 7 januari 2011 op de planken van de
Stadsschouwburg in Groningen. De première is op zondag 2 januari 2011 om 20.15 uur.
De hoofdrolspeler Bommen Berend is gezocht en gevonden in een vierdelige uitzending van RTV Noord over
“Bommen Berend, de musical.” Zie www.rtvnoord.nl/bommenberend.
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els van den Berg, 06-55332990, elsvandenberg@planet.nl
of u kunt kijken op www.goov.nl. Een interview met een van de cultuurcoördinatoren van de school behoort tot
de mogelijkheden. Voor het bestellen van kaarten: www.de-oosterpoort.nl.

Hoofdsponsor:

Media partner:

