Persbericht
Groningen, 10 mei 2017

Première Jacques J. – de musical uitverkocht;
Nog voldoende kaarten voor de voorstellingen van 15 t/m 17 september
Jacques J. is een musical over een kleine jongen uit Groningen die een grote man werd. GOOV
Muziektheater brengt in de Stadsschouwburg Groningen het verhaal van Jacques J. d’Ancona,
wiens leven verweven is met musical, voetbal, presentaties en kleinkunst. De première op 14
september 2017, aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag, is uitverkocht. Na de première
zijn vier voorstellingen gepland. Daarvoor zijn op dit moment nog voldoende kaarten beschikbaar.
Het bijzondere aan deze musical is dat het gaat over een levende persoon. Jacques d’Ancona gaf zijn
goedkeuring aan GOOV Muziektheater om met artistieke vrijheid de musical Jacques J. te
ontwikkelen. Het wordt een mix van historische feiten en journalistieke bevindingen over de
oorlogsjaren in Groningen, het Nieuwsblad van het Noorden, RTV Noord, de studio’s in Aalsmeer en
natuurlijk Be Quick en FC Groningen. Dit alles in de voor hem vertrouwde Stadsschouwburg, waar
voetbal en cultuur voor één keer samenkomen op de middenstip.
Jacques d’Ancona zal de productie pas in de Stadsschouwburg voor het eerst zien. Hoe bijzonder en
spannend dit voor hem moet zijn, laat zich raden. Zijn reactie: "Afschrikwekkend leuk...". Er wordt al
volop gerepeteerd door de spelers en het orkest en gewerkt aan de kostuums en het decor.
Speeldata Stadsschouwburg Groningen
14 september 2017 t/m 17 september 2017
Donderdag 14 september, 20.15 uur première
Vrijdag 15 september, 20.15 uur
Zaterdag 16 september, 20.15 uur
Zondag 17 september, 14.30 uur
Zondag 17 september, 20.15 uur
Kaartverkoop
www.stadsschouwburggroningen.nl of www.goov.nl, telefonisch 050 3680368 of aan de kassa van de
Oosterpoort, Trompsingel 27, 9724 DA Groningen (open van ma-vr van 12 tot 18 uur)
Artistiek Team
Artistieke leiding en regisseur: Jack Nieborg
Script en liedteksten: Jan Veldman
Componist en arrangeur: Jan Meiborg
Muzikale leiding: Piet Roorda
Choreografie: Carla van Zanten
Onderzoek en interviews: Harm van den Berg
Decorontwerp: Janco van Barneveld
Kostuumontwerp: Margot van der Kamp
Co-arrangeur en koordirigent: Robert Ramaker
Grime: Marjan van den Hof
Licht: Hans Boven
Geluid: Bart Hof

Comité van Aanbeveling
• Joop van den Ende, mediamagnaat en cultureel ondernemer 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.
• Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, de club waar Jacques d'Ancona zich mee
verbonden voelt. D'Ancona zit nu al 60 jaar in het scheidsrechtersvak en heeft gefloten in de top
van het amateurvoetbal.
• Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, de krant waar Jacques J. d'Ancona
nog altijd werkt.
• Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord. Bij RTV Noord heeft Jacques d'Ancona een
aantal programma's gemaakt.
Campagnebeeld vrij te gebruiken, met vermelding: ontwerp Rob de Lange en fotografie Jan
Buwalda in opdracht van GOOV Muziektheater.
Foto: Repetitie Jacques J. - de musical door GOOV Muziektheater, fotograaf Mirjam Mulder. Foto’s
van GOOV Muziektheater zijn vrij te gebruiken met vermelding van fotograaf Mirjam Mulder.
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NIET VOOR PUBLICATIE
Noot voor de pers
Voor informatie: Els van den Berg, voorzitter GOOV Muziektheater, 06-51290474,
a.s.elsvandenberg@gmail.com, een interview met Jack Nieborg behoort tot de mogelijkheden of
kijk op www.goov.nl, www.twitter.com/goovnieuws, www.facebook.com/goovmuziektheater.

