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Groningen/Delfzijl, 3 april 2011

Bommen Berend is welkom in Delfzijl
In 1672 werd nog een dijk in Delfzijl doorgestoken om Bommen Berend te weren; nu is Bommen Berend
in Delfzijl te vinden. Kostuums uit Bommen Berend, de Musical, ontworpen door Margot van der Kamp,
zijn te bezichtigen in Galerie HOP in Delfzijl. Elvera van Bentum, assistent-kostuumontwerper, maakte de
opstelling van een selectie uit meer dan 100 kostuums van Bommen Berend, de Musical. Te zien zijn de
kostuums van Bommen Berend, de Münsterse opperbevelhebber Martel, twee Ommelander dames en
een soldaat. Van Bentum is aangesloten bij kunstenaarscollectief De Draad, dat Galerie HOP samen met
Het Beleveniscollectief runt. Zie www.galeriehop.nl. De expositie is tot eind mei iedere woensdag- en
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur te bekijken.
Speciaal voor Groninger Stad en Ommeland liet GOOV Muziektheater Bommen Berend, de musical ontwikkelen. Een
voorstelling voor en door Groningers over een van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Stad en
Ommeland. Een bloedstollend, historisch spektakel met een kwinkslag, waarin het publiek wordt meegenomen naar het
rampjaar 1672. De bisschop van Münster – bijgenaamd Bommen Berend – belegert Groningen. Tijdens het beleg bloeit de
liefde op tussen Sientje Geerts, dienstbode van de burgemeester, en Lieuwert Stalstra, vaandrig in het studentenregiment.
Zij is protestant, hij is katholiek. Hun onmogelijke liefde is vervlochten met een heroïsch verhaal over liefde, haat, list, bedrog,
gemeenschapszin en eigen gewin.
GOOV Muziektheater staat met 4 extra voorstellingen van “Bommen Berend, de musical” op 17,18 en 19 juni 2011 op de
planken van de Stadsschouwburg in Groningen. Voorafgaand aan de zondagmiddagvoorstelling op 19 juni 2011 geeft Egge
Knol, conservator van het Groninger Museum, een lezing over Bommen Berend in de Stadsschouwburg. Aanvang 13.30.
Voor de lezing zijn 90 plaatsen beschikbaar via de kassa van De Oosterpoort of www.de-oosterpoort.nl.
De hoofdrolspeler Bommen Berend (Bert Suhlmann) is gezocht en gevonden in een vierdelige uitzending van RTV Noord
over “Bommen Berend, de musical.” Zie www.rtvnoord.nl/bommenberend.
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