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Groningen, 10 november 2010

Bommen Berend Boegbeelden krijgen sik van Bommen Berend!
Acht Bekende Groningers treden op als ambassadeur van Bommen Berend, de Musical. Max van den
Berg, commissaris van de koningin van de provincie Groningen; Peter Rehwinkel, burgemeester van de
gemeente Groningen, Arno van der Heyden, Wia Buze, Imca Marina, Henk Pijlman, Peter de Haan en
Jacques d’Ancona kregen gelukkig letterlijk, maar niet figuurlijk, een sik van Bommen Berend.
De Bommen Berend Boegbeelden ondersteunen het initiatief van GOOV Muziektheater van harte!
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.”
Spotgroningen.nl film Bommen Berend, de Musical
GOOV Muziektheater heeft met de acht Bekende Groningers een spotgroningen.nl-film gemaakt:
http://www.spotgroningen.nl/alle-spots/spot-detail/bommen-berend-de-musical/
Dit filmpje is gebaseerd op 16 foto’s van de Bommen Berend Boegbeelden, gemaakt door Annette van der
Molen en Jan Visser. Spotgroningen.nl is een geroemd initiatief van Marketing Groningen. Hun slogan “Er gaat
niets boven Groningen…” sluit naadloos aan bij Bommen Berend, de Musical, waarin de theatrale hymne “Er
gaat niets boven Groningen…”, gecomponeerd door Arnold Veeman, een opvallende rol inneemt. De heer van
Julsingha, burgemeester van Groningen in de tijd van het Groningens ontzet, start de hymne. Dit wordt in de
musical door het volk overgenomen, waardoor een indrukwekkend volkslied ontspruit. De stadjers zijn trots op
hun stad en laten zich Groningen niet ontnemen door de vijand: Bommen Berend, oftewel Christoph Bernhard
Von Galen, bisschop van Münster.
Foto’s genomen op locaties verbonden aan Bommen Berend
Max van den Berg, Bourtange: deze vesting werd verdedigd door kapitein Prott. Bommen Berend heeft
Bourtange niet in gevecht kunnen verslaan. Prott liet zich ook niet omkopen.
Peter Rehwinkel, Groningen, stadhuis: voor het schilderij Paardenkeuring van Otto Eerelman (1920)
Arno van der Heyden, Groningen, voor het omstreden Rabenhauptbeeld van Willem Valk op de Grote Markt,
Noordzijde van het Stadhuis.
Wia Buze, Groningen,voor een bord van De Groote Griet. Dit was de naam van het kanon dat de Stadjers in
1672 gebruikten om bisschop Bommen Berend vanuit de stad Groningen te beschieten.
Imca Marina, Groningen, voor cafe de Sleutel. Dit is een pand uit de tijd van Bommen Berend (tijdsbeeld).
Henk Pijlman, Groningen, Van Julsinghastraat. Van Julsingha was burgemeester tijdens het Groningens ontzet.
Peter de Haan, Groningen, bij de stadsmuur
Jacques d’Ancona, Groningen, in de stadsschouwburg, waar Bommen Berend, de Musical wordt uitgevoerd.
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. Foto’s ter plaatsing in overleg (niet individueel geplaatst, minimaal in groep van
8).
Voor het bestellen van kaarten: www.de-oosterpoort.nl.
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