Persbericht , Groningen, 8 februari 2014

Aletta Jacobs 160 jaar geleden geboren
GOOV Muziektheater trakteert vrouwelijke artsen op beschuit met
muisjes
Morgen is het de geboortedag van Aletta Jacobs; 160 jaar geleden, op 9 februari 1854,
zag zij het levenslicht in Sappemeer. Om daar bij stil te staan trakteert GOOV
Muziektheater – producent van Aletta de Musical - alle vrouwelijke artsen van het
UMCG. Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Ze studeerde af in
Medicijnen aan de 400-jarige RUG en het UMCG (toen het Algemeen Stads &
Provinciaals Academisch Ziekenhuis). Nu zijn er inmiddels vele vrouwelijke artsen.
Beschuit met muisjes om 10.00 uur in Oude Bestuurskamer UMCG in ontvangst genomen
Op de geboortedag van Aletta neemt Nicolette Moes, (kinder)arts van het UMCG, namens alle
vrouwelijke collega’s de rollen beschuit met muisjes in ontvangst. GOOV Muziektheater reikt deze
traktatie uit in de oude bestuurskamer van het UMCG, die nog in de oorspronkelijke staat, in de
tijdsgeest van Aletta Jacobs, behouden is gebleven.
GOOV Muziektheater start repetitie Aletta de Musical bij monument Aletta Jacobs
GOOV Muziektheater eet om 11.00 uur met alle medewerkers beschuit met muisjes bij het monument
van Aletta Jacobs op het Harmonieplein te Groningen. Daarna start het vervolg van het
repetitieweekend van Aletta de Musical. Over krap vier weken gaat de musical in première.
Het verhaal van Aletta Jacobs - te groots voor één theater.
Het boeiende levensverhaal van Aletta, het enorme belang van haar levenswerk, past dat eigenlijk
allemaal wel in één enkele schouwburgzaal, ook al is de voorstelling nog zo kleurrijk? We dachten van
niet. Het wordt een Avontuurlijk Avondje Aletta, een verrassende ontdekkingsreis via
gelegenheidstheatertjes op bijzondere locaties, met de musical als gids. Wie naar de voorstelling gaat
zal twee van deze theatertjes in het oude stadshart van Groningen bezoeken, om daar in te zoomen
op één van de aspecten die Aletta zo veelzijdig maken. Gronings icoon, nationaal voorvechter,
internationaal wegbereider, pionier, Vrouw met Karakter.
Uitgekiende, bijzondere plekken die zonder Aletta echt niet zo bekend zouden zijn, komen tot leven en
trekken je vanzelf mee in het verhaal. Op weg naar de door iedereen samen beleefde ontknoping in
de Stadsschouwburg, om getuige te zijn van Aletta's eerste gang naar de stembus. De overtreffende
trap van theater-op-locatie dus.
Aletta de Musical: Stadsschouwburg Groningen & 2 historische locaties, 1e rang € 25,- | 2e
rang € 21,50
vrijdag 7 maart, 19.30 uur: speciale voorpremière in aansluiting op de Aletta Jacobsuitreiking van de
Rijksuniversiteit Groningen
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)
Kaartverkoop: www.ssbg.nl, meer informatie www.goov.nl
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