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Groningen, 10 december 2010

Enorme belangstelling voor Bommen Berend, de Musical
Al meer dan 4000 kaarten verkocht!
GOOV Muziektheater is trots op de grote belangstelling voor Bommen Berend, de Musical. Hier
droomden we van toen we drie jaar geleden met dit project begonnen. Inmiddels zijn er bij de
Stadsschouwburg al meer dan 4000 kaarten verkocht.
De laatste hand wordt gelegd aan de prachtige, historische kostumering. Met man en macht wordt gewerkt aan
het imposante “Stad en Ommeland”-decor. Het 30-man sterke orkest repeteert met koor en solisten. Het script
en de liedteksten worden her en der nog aangepast en verfijnd. Het artistieke team, de spelers en de vrijwilligers
van GOOV Muziektheater staan op scherp en kijken uit naar de optredens in de Stadsschouwburg.
Acht Bekende Groningers treden op als ambassadeur van Bommen Berend, de Musical. Zo liet Wia Buze
weten: “Het verhaal van het Groningens Ontzet, de overwinning van de Stad op Bommen Berend staat voor mij
voor de belangrijkste gebeurtenis in de historie van Stad en Ommeland. De vrijheid van Groningen! De musical
zou volgens mij niet misstaan in het rijtje van Les Miserables en Evita en daarom moet elke rechtgeaarde
Groninger gaan kijken.”
INFORMATIE
Speciaal voor Groninger Stad en Ommeland liet GOOV Muziektheater Bommen Berend, de musical ontwikkelen. Een
voorstelling voor en door Groningers over een van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Stad en
Ommeland. Een bloedstollend, historisch spektakel met een kwinkslag, waarin het publiek wordt meegenomen naar het
rampjaar 1672. De bisschop van Münster – bijgenaamd Bommen Berend – belegert Groningen. Tijdens het beleg bloeit de
liefde op tussen Sientje Geerts, dienstbode van de burgemeester, en Lieuwert Stalstra, vaandrig in het studentenregiment.
Zij is protestant, hij is katholiek. Hun onmogelijke liefde is vervlochten met een heroïsch verhaal over liefde, haat, list, bedrog,
gemeenschapszin en eigen gewin.
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 (Bert Suhlmann) is gezocht en gevonden in een vierdelige uitzending van RTV Noord
over “Bommen Berend, de musical.” Zie www.rtvnoord.nl/bommenberend.
artistieke leiding en regie: Jack Nieborg
script: Gert Fokkens
muziek: Arnold Veeman
liedteksten: Noud Jaspers
muzikale leiding: Piet Roorda en Robert Ramaker
choreografie: Carla van Zanten
decor: Janco van Barneveld
kostuums: Margot van der Kamp
grime: Marjan van den Hof
licht: Hans Boven
geluid: René van Dijk
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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. Voor het bestellen van kaarten: www.de-oosterpoort.nl.
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