Persbericht
Groningen, 11 maart 2013

Primeur: eerste nummers uit Aletta de Musical
te horen bij Vrienden van GOOV - LIVE
GOOV Muziektheater viert zijn 85-jarig bestaan met Vrienden van GOOV - LIVE op 16
maart 2013 om 15.00 uur en 20.00 uur in het voormalige Karwei, Friesestraatweg 221.
Kaarten zijn voor €12,- verkrijgbaar aan de zaal (voorverkoop €10,- www.goov.nl).
Met trots presenteert GOOV Muziektheater op zijn jubileum de eerste nummers uit
Aletta de Musical: Aletta´s Testament en Modern Times. Het eerste wordt voornamelijk
solo gezongen en karakteriseert een terugblik op Aletta Jacobs´ leven. Modern Times
is een swingend koorstuk en geeft een tijdsbeeld weer. Beide nummers zijn door Jan
Meiborg gecomponeerd. De liedteksten zijn van de hand van Noud Jaspers.
Vrienden van GOOV –LIVE in samenwerking met KamerFilharmonie Der Aa
De KamerFilharmonie Der Aa, dat met 62 orkestleden speelt, zal behalve de muzikale begeleiding ook
enkele ouvertures uit de rijke historie van GOOV Muziektheater op zich nemen. De leden van GOOV
Muziektheater brengen een aantal hoogtepunten uit de musicals van de laatste decennia. Te denken
valt aan nummers uit: Bommen Berend de Musical, 3 Musketiers, Titanic, Jekyll & Hyde, My fair lady,
Hello Dolly, Columbus en Strike up the band.
Publiek mag meezingen!
Er wordt voor gezorgd dat het publiek met enkele nummers mee kan meezingen, zoals De Peoples
Song uit Les Miserables, Copacabana uit de gelijknamige musical en Er gaat niets boven Groningen
uit Bommen Berend, de Musical.
Warme band aanhalen met oud-leden en trouw publiek van GOOV Muziektheater
GOOV Muziektheater wil graag zijn banden aanhalen met oud-leden en trouwe volgers, kortom met
iedereen die het 85-jarige ensemble een warm hart toedraagt. Het is leuk om het muzikale verleden
samen te (gaan) delen. Bij het optreden kunnen belangstellenden zich aanmelden als ‘Vriend van
GOOV’, zodat ze voortaan altijd als eerste op de hoogte zijn van voorstellingen en nieuwtjes!
GOOV Muziektheater zoekt versterking van jonge mannen!
De vrouwen zijn op pijl….nu zoekt GOOV Muziektheater nog vijf enthousiaste, gezellige, zingende,
bewegende, theatrale jonge mannen tussen ca. 20 en 35 jaar! Het is een mooi moment om in te
stappen; na Vrienden van GOOV-LIVE wordt direct gestart met de repetities voor Aletta de Musical.
Meer informatie: http://goov.nl/contact.html
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