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Groningen, 9 januari 2010

Enorme belangstelling en overweldigende reacties van
het publiek op Bommen Berend, de Musical!
Bijna 5000 bezoekers hebben naar acht voorstellingen van Bommen Berend, de Musical gekeken. De
reacties van het publiek zijn uitermate lovend. De voorstelling voor en door Groningers over een van de
meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Stad en Ommeland spreekt het publiek aan.
Ook jongeren reageerden spontaan en enthousiast; 1800 scholieren bezochten (educatief voorbereid) de
voorstellingen. Door de personificatie met de jonge hoofdrolspelers ontstond een geweldige interactie
tussen het jonge publiek en René Oomkes (Lieuwert) en Heleen Roosdorp (Sientje).
Er gaat niets boven Groningen… een Groninger volkslied erbij!
Een van de highlights van Bommen Berend, de Musical bleek de hymne “Er gaat niets boven Groningen…”. Het
leverde zelfs staande ovaties midden in de voorstelling op!
Vier extra voorstellingen op 17, 18 en 19 juni 2011
Wegens de grote belangstelling heeft GOOV Muziektheater publiek gelukkig door kunnen verwijzen naar de
extra voorstellingen in juni. De eerste 300 kaarten zijn al verkocht.
Voorafgaand aan de zondagmiddagvoorstelling op 19 juni 2011 geeft Egge Knol, conservator van het Groninger
Museum, een lezing over Bommen Berend in de Stadsschouwburg (reservering noodzakelijk).
Verder is GOOV Muziektheater in gesprek met de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken, de organisator
van het feest rondom Groningens Ontzet op 28 augustus, over de invulling van dit juniweekend en 28 augustus.
INFORMATIE
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.
Bommen Berend, de Musical is 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 “Bommen Berend, de musical” op 17,18 en 19 juni 2011 op de planken van de
Stadsschouwburg in Groningen. Van 1 tot 7 januari 2011 waren er acht voorstellingen en een try-out in dezelfde
Stadsschouwburg; de première was op 2 januari. Aan de voorstelling wordt meegewerkt door 43 spelers op het toneel, 32
muzikanten in de orkestbak en 50 mensen achter de schermen.
artistieke leiding en regie: Jack Nieborg
script: Gert Fokkens
muziek: Arnold Veeman
liedteksten: Noud Jaspers
muzikale leiding: Piet Roorda en Robert Ramaker
choreografie: Carla van Zanten
decor: Janco van Barneveld
kostuums: Margot van der Kamp
grime: Marjan van den Hof
licht: Hans Boven
Videoclip Stad en Ommeland
Arnold Veeman, componist van Bommen Berend, de Musical, heeft met GOOV Muziektheater een videoclip gemaakt rond
de warme ballade Stad en Ommeland. Het lied gaat over de liefde voor Stad en Ommeland, een soms ingewikkelde
verhouding die al eeuwen tot de verbeelding spreekt: http://www.youtube.com/watch?v=l5wfWQh0VBI. Inmiddels weekclip
op RTV Noord!

TV-Samenvattingen Bommen Berend, de Musical
http://www.youtube.com/watch?v=XkzMosP9yrQ. en uitzending gemist op www.rtvnoord.nl: Noord Vandaag Het
Vervolg op donderdag 6 januari 2011 door Cunera van Selm en Mischa van den Berg.

Foto’s mogen rechtenvrij geplaatst worden o.v.v. onderschrift en naam fotograaf: Joke
Schaper
• GOOV Muziektheater brengt Er gaat niets boven Groningen… uit Bommen Berend, de
Musical.
• De heer von Rabenhaupt,, Burgemeester van Julsingha en de heer van Pleun in
Bommen Berend, de Musical
• Bisschop Maximiliaan en Bommen Berend in Bommen Berend, de Musical
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els van den Berg, 06-55332990, elsvandenberg@planet.nl
of u kunt kijken op www.goov.nl. Voor het bestellen van kaarten: www.de-oosterpoort.nl.
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