Persbericht
Groningen, 20 december 2015

Het licht gaat op groen voor Het Bos In – Into the Woods
Stadsschouwburg tijdens de voorstellingen GOOV Muziektheater omgetoverd in een kerstbos
Deze week, van 23 t/m 27 december staat GOOV Muziektheater, na het succesvolle Aletta de
Musical, met de kerst-sprookjesmusical voor volwassenen, Het Bos In – Into the Woods in de
Stadsschouwburg Groningen. Speciaal daarvoor wordt de Stadsschouwburg vanaf maandag 21
december in het kerstgroen verlicht. Binnen zult u zich in een verrassend sprookjesbos wanen.
Het Bos In / Into the Woods onder regie van Jack Nieborg
Regisseur Jack Nieborg heeft de Broadway-musical Into the Woods bewerkt tot een kerstsprookjesmusical voor volwassenen (ook voor oudere kinderen). Roodkapje, Assepoester en vele
andere bekende sprookjes komen voorbij in deze prachtige, kleurrijke voorstelling. De getalenteerde
cast, een enthousiast koor en een groot live orkest brengt u in kerststemming en laat u zien wat
kleine kinderen willen en wat grote mensen wensen. Nieborg, ook wel bekend van het
Shakespearetheater in Diever, heeft er weer een spraakmakend schouwspel van weten te maken:
“Van sprookjes weten we dat ze akelig precies kunnen verwijzen naar werkelijke gebeurtenissen.
Tijdens het repetitieproces gebeurde er elke week wel iets in het nieuws, waarbij het leek of deze
musical er speciaal voor was gemaakt. En als er in het verhaal dan ook nog een reus voorbij komt die
de bodem laat bewegen en huizen laat instorten, komt het allemaal wel heel erg dichtbij. Dertig jaar
geleden ging Into the Woods voor het eerst in première en het lijkt wel of dit verhaal van James
Lapine sindsdien alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen.”
Artistiek team
Regisseur: Jack Nieborg
Muziek & liedteksten: Stephen Sondheim
Verhaal : James Lapine
Nederlandse vertaling: Koen van Dijk
Dirigent: Robert Ramaker
Choreografie: Carla van Zanten
Vormgeving: Janco van Barneveld
Kostuums: Margot van der Kamp
Grime: Marjan van den Hof
Licht: Hans Boven
Geluid: Bart Hof
Voorstellingen
woensdag 23 december première, 20.15 uur
donderdag 24 december matinee, 14.30 uur
donderdag 24 december kerstavondvoorstelling, 20.15 uur
zaterdag 26 december (2e kerstdag) matinee, 14.30 uur
zaterdag 26 december (2e kerstdag) avondvoorstelling, 20.15 uur
zondag 27 december avondvoorstelling, 20.15 uur
Kaartverkoop
Kaarten zijn nog verkrijgbaar op www.ssbg.nl, aan de balie van De Oosterpoort, Trompsingel 27 in
Groningen of een uur voor aanvang van de voorstelling in de Stadsschouwburg (mits niet
uitverkocht).

Repetitiefoto’s rechtenvrij te plaatsen, mits vermelding van de volgende fotobijschriften en de naam
van de fotograaf:
 Stiefmoeder en vader Assepoester tijdens repetitie, fotograaf: Mirjam Mulder
 Roodkapje, bakker en bakkersvrouw tijdens repetitie, fotograaf: Mirjam Mulder
 Roodkapje en de wolf tijdens repetitie, fotograaf: Mirjam Mulder
 Campagnebeeld Het Bos In – Into the Woods, ontwerper: Rob de Lange
Meer informatie: www.goov.nl, www.facebook.com/GOOVMuziektheater,
www.twitter.com/GOOVNieuws

Niet vermelden in de media: meer informatie: 06-51290474

