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GOOV Muziektheater trapt Buitenspel af
GOOV Muziektheater heeft in Groningen met zijn rolspelers en het artistiek team het script
gelezen van Buitenspel, de wereld door de bril van Jacques J. d’Ancona. Deze leessessie is
een mijlpaal op weg naar de première op 14 september 2017 in de Stadsschouwburg
Groningen, de avond dat Jacques J. d'Ancona om 0.00 uur tachtig wordt. Het werk van
scriptschrijver Jan Veldman is hiermee voltooid.
Buitenspel = Groningen, geschiedenis, levenswijsheid, media, theater en voetbal
Jack Nieborg (artistiek leider en regisseur) heeft zijn artistieke plannen ontvouwd waarbij op hilarische
of ontroerende wijze de voetbalwereld, showbizz, Groningen en journalistiek met elkaar vervlochten
worden. Het wordt een hommage aan het theater en artiesten, in al hun roem en leed, en dat
verpersoonlijkt door een kleine recensent. Je moet hem het succes gunnen en daardoor mee kunnen
delen in zijn tegenslagen en mee kunnen voelen in zijn glorieuze momenten. De wereld wordt gezien
door zijn bril.
Na deze warming up - het gezamenlijk lezen van het script - start de repetitieperiode waarbij twee
keer per week hard gewerkt wordt op weg naar de spectaculaire première van Buitenspel.
Buitenspel heeft een breed muziekpalet
Componist Jan Meiborg liet tijdens de scriptlezing al een groot aantal nummers (van fragiel
tot bombastisch klassiek en van rock tot tango) laten horen.
Comité van Aanbeveling
 De heer Joop van den Ende, Nederlands mediamagnaat op het gebied van televisie en
musical. Bij hem, bij de Soundmixshow, is Jacques J. d'Ancona zijn landelijke carrière
begonnen. Vele, zo niet alle, VandenEnde-musicals heeft d'Ancona gerecenseerd.
 De heer Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, de club waar Jacques d'Ancona
zich mee verbonden voelt en veel voor goede doelen doet. D'Ancona zit nu al 60 jaar in het
scheidsrechtersvak en heeft gefloten voor het amateurveld.
 De heer Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, de krant waar Jacques
J. d'Ancona nog altijd werkt en waar hij groot geworden is.
 De heer Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord. Bij RTV Noord heeft Jacques
d'Ancona vele programma's gemaakt.
Artistieke ontwikkelteam van Buitenspel
Artistieke leiding: Jack Nieborg
Script en liedteksten: Jan Veldman
Onderzoek en interviews: Harm van den Berg
Componist en arrangeur: Jan Meiborg
Muzikale leiding: Piet Roorda
Choreografie: Carla van Zanten
Decorontwerp: Janco van Barneveld
Co-arrangeur en koordirigent: Robert Ramaker
Speeldata Stadsschouwburg Groningen
14 september 2017, première
15 t/m 17 september 2017
Foto van GOOV Muziektheater (bijlage) vrij te gebruiken mits vermelding van de fotograaf: Mirjam
Mulder
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