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Groningen, 3 april 2011

Heel Groningen doet mee aan de videoclip Er gaat niets
boven Groningen?
GOOV Muziektheater zoekt voor de opname van een videoclip groepen mensen, zoals (studenten)verenigingen,
sportclubs, dansgroepen, theatergroepen, dansscholen enz. die het leuk vinden om mee te bewegen in de
laatste refreinen van het lied “Er gaat niets boven Groningen” uit Bommen Berend, de Musical.
Tot nu toe werd Bommen Berend de Musical door bijna 5000 mensen bezocht. Op 17,18 en 19 juni 2011
worden er, door de grote vraag van het publiek, vier extra voorstellingen gegeven. Het grote succes in de
voorstelling bleek de hymne “Er gaat niets boven Groningen” te zijn. Het leverde zelfs staande ovaties midden in
de voorstelling op! Daarom gaat GOOV Muziektheater in samenwerking met Arnold Veeman, de componist van
Bommen Berend, de Musical, van dit nummer een videoclip opnemen.
De opname van de refreinen in de videoclip vindt plaats op zondag 17 april 2011 om 14.00 uur op de Grote
Markt in Groningen. Er is speciaal een instructiefilm gemaakt, zodat iedereen het op eenvoudige wijze in kan
studeren: http://www.youtube.com/watch?v=sP2SbyHU-no
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van GOOV Muziektheater:
secretariaatgoov@gmail.com. Behalve dat de deelnemers in beeld komen, zullen de namen van de
verenigingen en dergelijke vermeld worden in de aftiteling van de clip.
De choreografe, Carla van Zanten, die in de instructiefilm te zien is, zal op zondag 17 april ook de aanwijzingen
geven. Het verzamelpunt is bij het bordes van het Stadhuis op de Grote Markt. Graag komen in gewone, casual
kleding.

Foto mag rechtenvrij geplaatst worden o.v.v. onderschrift en naam fotograaf: Joke Schaper
Onderschrift: GOOV Muziektheater brengt “Er gaat niets boven Groningen” uit Bommen
Berend, de Musical.
INFORMATIE
Speciaal voor Groninger Stad en Ommeland liet GOOV Muziektheater Bommen Berend, de Musical ontwikkelen. Een
voorstelling voor en door Groningers over een van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Stad en
Ommeland. 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 4 extra voorstellingen van “Bommen Berend, de musical” op 17,18 en 19 juni 2011 op de
planken van de Stadsschouwburg in Groningen. Voorafgaand aan de zondagmiddagvoorstelling op 19 juni 2011 geeft Egge
Knol, conservator van het Groninger Museum, een lezing over Bommen Berend in de Stadsschouwburg. Aanvang 13.30.
Voor de lezing zijn 90 plaatsen beschikbaar via de kassa van De Oosterpoort of www.ssbg.nl.
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
geluid: Bart Hof
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.

Eerder maakte GOOV Muziektheater met Arnold Veeman al een videoclip van het nummer “Stad en Ommeland”
uit Bommen Berend, de Musical dat vele malen werd uitgezonden op RTV Noord. Ook werd daarmee de
zevende plaats van Noordhits 19 behaald. (http://www.youtube.com/watch?v=l5wfWQh0VBI).
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.ssbg.nl.
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