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Kleuren en speuren voor jong en oud!
Vier sprookjes uit de kerst-familiemusical Het Bos In / Into the Woods van GOOV Muziektheater.
Tegenwoordig zijn kleurboeken voor volwassenen helemaal in. In Groningen verschijnen zelfs
binnenkort kleurboeken over Groningse gebouwen. GOOV Muziektheater biedt nu een winterse
kleurplaat voor oud en jong passend bij haar kerst-familievoorstellingen Het Bos In / Into the
Woods in de Stadsschouwburg Groningen. Behalve voor volwassenen is het kleuren van deze
kleurplaat ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
2 Kaarten en ‘Meet and Greet’ met de sprookjesfiguren winnen
Jong en oud kan 2 kaarten en een ‘meet and greet’ winnen met de sprookjesfiguren uit de
familiekerstmusical van GOOV Muziektheater. Kleur de tekening in en raad de 4 sprookjes. De kleuren speurplaat is te vinden op www.goov.nl. Stuur op vóór 15 december 2015: GOOV Muziektheater,
Postbus 11064, 9700 CB Groningen. Er is een prijs voor kinderen vanaf 8 jaar én er is een prijs voor
volwassenen vanaf 18 jaar. De maakster van de tekening kiest de winnaars. Alle tekeningen tonen we
in de entrée van de Stadsschouwburg tijdens de voorstellingen.
Kleding en toren zoals in de voorstellingen
Kunstenaar Gerdine Kruizinga tekende de hoofdfiguren van 4 sprookjes uit de kerst-familiemusical
Het Bos In / Into the Woods. De kleding is precies zoals het er in de voorstellingen uit gaat zien. Ook
de toren geeft al iets weer van het decorontwerp. In het echt zien? Dat kan.
Het Bos In / Into the Woods in Stadsschouwburg Groningen onder regie van Jack Nieborg
Na het succesvolle Aletta de Musical komt GOOV Muziektheater in 2015 met de kerstfamilievoorstelling Het Bos in / Into the Woods (8+). Vele bekende sprookjesfiguren komen voorbij in
deze prachtige voorstelling die laat zien wat kleine kinderen willen en wat grote mensen wensen. De
succesvolle Broadway-musical 'Into the Woods' van Stephen Sondheim krijgt een hele eigen
bewerking. Met een getalenteerde cast, enthousiast koor en groot orkest brengt GOOV
Muziektheater onder leiding van regisseur Jack Nieborg deze sprookjesmusical rond de kerstdagen in
de Stadsschouwburg Groningen.
Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar op www.ssbg.nl of aan de balie van De Oosterpoort, Trompsingel 27 in
Groningen.
Foto’s rechtenvrij te plaatsen, mits vermelding van de volgende fotobijschriften:
 Kleur & Speurplaat Het Bos In / Into the Woods van GOOV Muziektheater, tekening: Gerdine
Kruizinga
 Roodkapje uit Het Bos In / Into the Woods van GOOV Muziektheater, ontwerp: Rob de Lange
Meer informatie: www.goov.nl, www.facebook.com/GOOVMuziektheater,
www.twitter.com/GOOVNieuws
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