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De vrouw haar bouw. Foto: Joke Schaper

Aletta de Musical: laatste kans
Op dit moment worden de laatste kaarten verkocht voor de laatste voorstellingen van Aletta de
Musical, die tot en met zondag in de Stadsschouwburg en op twee bijzondere locaties te zien is.
STAD
Voor zondagavond zijn nog
kaarten, voor de overige
voorstellingen nog enkele.
Op dit moment zijn er voor
de junivoorstellingen al ruim
3000 kaarten verkocht.
De eerste reeks voorstellingen van Aletta de Musical was
al succesvol afgerond met
3000 bezoekers en een beoordeling van vijf sterren door
Jacques J. d’Ancona. Hij
noemt het een ’verbijsterend
knap bedachte, monumentale voorstelling’. Cultuuredacteur Eric Nederkoorn bestempelde Aletta de Musical als ’de
grootste theaterproductie in
Groningen sinds jaren’.

In het stadshart van Groningen zijn vijf unieke locaties
ingericht als uitgekiende
gelegenheidstheatertjes. De
uitstraling van de locaties,
zijn zodanig gekozen dat ze
de inhoud van de scènes
versterken. Voor iedere locatie heeft een talentvolle,
Noordelijke componist een
passend stuk geschreven dat
inzoomt op één van de aspecten die Aletta zo veelzijdig
maken. Het publiek bezoekt
twee van de vijf gelegenheidstheatertjes en natuurlijk de
Stadsschouwburg met de
musical als gids. Ook de
routes tussen de locaties
hebben een theatrale invul-

ling gekregen.
Drie jaar is er hard gewerkt
aan de ontwikkeling van
Aletta de Musical!
GOOVMuziektheater, een
ambitieus amateurgezelschap
dat al 85 jaar huist in Universiteitsstad Groningen, initieerde en produceerde Aletta
de Musical, de eerste musical
over het leven van Aletta
Jacobs. GOOVMuziektheaterheeft haar schouders eronder
gezet om met het 16 man
sterke artistieke team, haar
55 spelende en organiserende
leden, 30 orkestleden en zo’n
100 vrijwilligers Aletta de
Musical te realiseren. Jack
Nieborg kreeg van GOOVMu-

ziektheater de opdracht de
musical artistiek te ontwikkelen en te regisseren. Zaterdag
8 maart 2014 ging - in de
geest van Aletta Jacobs op
Internationale Vrouwendag Aletta de Musical in de Stadsschouwburg en op bijzondere
locaties in het stadshart van
Groningen in première!
De junireeks sluit aan bij de
lustrummaand van de 400jarige Rijksuniversiteit Groningen.
Woensdag 11 juni tot en met
zondag 15 juni,19.30uur
(zondag ookom 14.00uur).
Kaartverkoop:www.ssbg.nl,
meer informatiewww.goov.nl

