Persbericht
Groningen, 20 november 2013
GOOV Muziektheater heeft repetitieruimte voor Aletta de Musical!
Het is bij iedere productie altijd weer een zoektocht naar een geschikte ruimte in
Groningen om zang, dans en regierepetities te kunnen houden. Maar het
is GOOV Muziektheater ook voor Aletta de Musical weer gelukt. De eerste
orkestrepetitie o.l.v. Piet Roorda is een feit. Er is een geweldig kostuumatelier
ingericht en inmiddels wordt ook aan het decor hard gewerkt.
Na het succes van ‘Bommen Berend’ duikt GOOV Muziektheater komend seizoen in het veelzijdige
leven van de eigenzinnige Aletta Jacobs. In drie delen wordt verteld over het leven van ’s lands eerste
feministe: twee korte voorstellingen op historische locaties in de binnenstad en het vervolg in de
Stadsschouwburg. Het is 1922. Een oude vrouw gaat voor het eerst van haar leven naar de stembus.
Haar naam is Aletta Jacobs. Veertig jaar streed zij onvermoeibaar voor vrouwenrechten en keer op
keer ondervond zij tegenwerking van zowel mannen als vrouwen. Dit – en persoonlijk drama - maakt
haar leven tot een avontuur vol kleur en duisternis. Zal deze onverzettelijke oude dame haar eerste
gang naar de stembus beleven als een triomf?
Aletta de Musical: Stadsschouwburg Groningen & historische locaties
zaterdag 8 maart, 19.30 uur première
zo 9 t/m wo 12 maart, 19.30 uur (zondag en woensdag ook 14.00 uur)
wo 11 t/m zo 15 juni, 19.30 uur (woensdag en zondag ook 14.00 uur)
1e rang € 25,- | 2e rang € 21,50
Kaartverkoop: www.ssbg.nl, meer informatie www.goov.nl
Regie: Jack Nieborg; Tekst: Jan Veldman; Liedtekst: Noud Jaspers; Muzikale leiding: Piet Roorda;
Hoofdcomponist: Jan Meiborg; Componisten: Robert Ramaker, Maarten Westers, Michiel van der
Veen, Irene Wiersma, Jan Zwerver; Choreografie: Carla van Zanten; Koordirigent: Robert Ramaker;
Vormgeving: Janco van Barneveld
Fotobijschriften: Eerste orkest & koorrepetities in de nieuwe repetitieruimte. Foto rechtenvrij te
plaatsen bij vermelding van naam fotograaf: René Engelsman.
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Noot voor de pers, niet voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met Els van den Berg, voorzitterGOOV Muziektheater,
06-51290474 of kijk op www.goov.nl, www.twitter.com/goovnieuws

Hoofdsponsor Aletta de Musical

