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GOOV Muziektheater krijgt rechten succesvoorstelling in theater te brengen!
Na het succesvolle Aletta de Musical komt GOOV Muziektheater in 2015 met de
familiekerstvoorstelling Into the Woods. Het Groninger
muziektheatergezelschap kreeg onlangs de rechten voor deze
succesvoorstelling. Into the woods, een sprookjesmusical voor het hele gezin,
zal volgend jaar rondom de kerstdagen en 2e kerstdag (23 – 27 december 2015)
in de sfeervolle Stadsschouwburg Groningen te zien zijn. De regie ligt in
handen van Jack Nieborg.
Into the Woods
In de musical lopen verhaallijnen en personages van verschillende bekende
sprookjes van de Gebroeders Grimm, waaronder Roodkapje, Raponsje, Doornroosje
en Assepoester door elkaar. Into the Woods is een musical met liedteksten en
muziek van Stephen Sondheim en het verhaal is van James Lapine. De Nederlandse
vertaling is gemaakt door Koen van Dijk.
Publiek kan alvast kennismaken met het verhaal op het filmdoek
Het publiek kan het komende jaar al kennis maken met Into the Woods in de
bioscopen. Walt Disney brengt komende januari deze film uit met hoofdrolspelers
Johnny Depp en Meryl Streep. Trailer van de Disneyfilm:
http://youtu.be/L6Yz5BRMGIQ
Artistiek team
Naast regisseur Jack Nieborg, zal het artistiek team voor het grootste gedeelte
bestaan uit de mensen die Aletta de Musical tot een succes hebben gemaakt, zoals
dirigent Robert Ramaker en choreografe Carla van Zanten.
GOOV Muziektheater zoekt nieuwe leden: mannen tot 40 jaar
De vereniging, bekend van onder meer de eigen producties Bommen Berend, de
Musical (2011) en Aletta de Musical (2014), zoekt aanwas van nieuwe leden:
mannen tot 40 jaar. GOOV Muziektheater bestaat uit 45 spelende leden (amateurs)
die worden ondersteund door een professioneel artistiek team. De leeftijd van de
leden ligt tussen de 20 en 60 jaar. Leden auditeren per productie voor een rol en
helpen actief mee met het organiseren van de voorstellingen.

Fotobijschrift:
De vrouw haar bouw van GOOV Muziektheater uit Aletta de Musical, foto: Joke
Schaper.
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