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’Hou van je personage’
REPORTAGE
WIE IS BOMMEN BEREND

Zeventien mensen doen
auditie voor hoofdrol

3

Door Jan Schlimbach
Groningen De zoektocht is begonnen. Wie geeft straks in Bommen
Berend, de musical gestalte aan bisschop Bernard van Galen oftewel
Bommen Berend. Zeventien mannen deden daarvoor zaterdag in
Huis De Beurs auditie. Geen sinecure, want de camera’s van TV
Noord leggen alles vast.
"Het is zo moeilijk om auditie te
doen. Door de zenuwen wordt je
stem vaak lager en je wilt er juist
bovenuit komen. Maar, dit is geen
afzeikprogramma, foutjes maken

mag", hield Jacques J. d’Ancona de
auditanten voor. Met regisseur Jack
Nieborg en Corien Koetsier kiest hij
de uiteindelijke hoofdrolspeler.
De man moet trouwens niet alleen kunnen acteren en zingen, hij
moet ook passen binnen de vereniging GOOV Muziektheater. "Het is
dapper dat jullie meedoen", zei Jack
Nieborg. "We zien Bommen Berend
vooral als boef. Hij vocht voor zijn
verloren bezittingen. Hou van je
personage", adviseerde hij.
De zeventien kandidaten zagen
elkaar niet echt als concurrenten.
Gemoedelijk zaten ze bijeen en bespraken de dingen die ze moesten
doen. Ze moesten bewegen en
voorzingen. Choreografe Karla van
Zanten vond dat er best veel van ze
gevraagd werd. "Bommen Berend

was een trotse man met een stukje
waanzin. Bedenk nu zelf, een bisschop met een voorliefde voor
bommen."
Evengoed liet ze de mogelijke
hoofdrolspelers met zwart geverfde ballen als bommen door De
Beurs lopen. Sommigen koesterden de ’bom’ als een baby, anderen
hielden de kogel ver van zich. Ergens wel voor te stellen, want de
pas aangebrachte verf gaf af.

Op tv en op de planken
De audities voor Bommen Berend
de musical zijn dinsdag 8 juni en
dinsdag 15 juni te zien op TV
Noord. De musical wordt van 2 tot
en met 7 januari 2011 in de Stadsschouwburg uitgevoerd.

