PERSBERICHT

Groningen, dinsdag 22 juni

Heerszuchtig, krijgshaftig en overtuigd van zijn gelijk…
Bert Suhlmann wordt Bommen Berend!
RTV Noord en GOOV Muziektheater zochten en vonden samen de meest
heerszuchtige, krijgshaftige en overtuigd zingende en acterende man voor de rol van
Bommen Berend in de gelijknamige musical. Bert Suhlmann uit Sappemeer is door de
jury unaniem aangewezen als winnaar in de finalestrijd om de rol van Bommen Berend!
Hij heeft ervaring als solist in musicalproducties bij verschillende
muziektheaterverenigingen.
Veertien dappere auditanten deden mee aan de auditie in Huis de Beurs op 29 mei jl. De jury,
bestaande uit Jacques d’Ancona, Jack Nieborg en Corien Koetsier, koos voor 2 getalenteerde
finalisten. Ze hebben vervolgens beide meegedaan aan de zangrepetities van GOOV
Muziektheater. Daarnaast hebben ze even geroken aan de organisatorische werkzaamheden
van dit muziektheatergezelschap. Ook hebben ze beide een fotoshoot o.l.v. studiofotograaf
Bert Barelds (Groningen) mogen meemaken voor het campagnebeeld van Bommen Berend
de musical.
De beslissing viel na de finalestrijd waar Bert Suhlmann en zijn tegenkandidaat Maikel-Owen
van Deest een monoloog en een Bommen Berend finalelied zongen ten overstaan van de
leden, oud-leden en vrijwilligers van GOOV Muziektheater.
RTV Noord programma Bommen Berend de Musical
De zoektocht naar Bommen Berend is gevolgd in een serie van 4 televisie-uitzendingen. Ook
is er ruimschoots aandacht voor de historische achtergronden waarop het script van de
musical gebaseerd is. De kijkers worden meegevoerd naar de tijd van de belegering en de
vele, herkenbare plekken in Stad en Ommeland die daarin een rol hebben gespeeld. Verder
biedt het programma een nadere kennismaking met de mensen achter GOOV Muziektheater.
GOOV Muziektheater staat met Bommen Berend de Musical van 1 t/m 7 januari 2011 op de
planken van de Stadsschouwburg. De première is op zondag 2 januari 2011.
Uitzenddata
Aflevering 1, 2 en 3 bij uitzending gemist op www. rtvnoord.nl
Aflevering 4, uitzending op dinsdag 22 juni (Finale), herhaling zondag 27 juni
Foto’s mogen rechtenvrij geplaatst worden o.v.v. naam fotograaf
Onderschriften:
Campagnebeeld van Bommen Berend de musical, foto: Bert Barelds
Winnen of verliezen? Bert en Maikel horen de uitslag…, foto: Jan Visser
Winnaar Bert Suhlmann beseft zijn overwinning, foto: Jan Visser
Voor meer informatie over de uitzendingen kunt u contact opnemen met Janke de Haan of Marion de
Vries, bommenberend@rtvnoord.nl of kunt u kijken op www.rtvnoord.nl.
Voor meer informatie over GOOV Muziektheater, de voorstelling ’Bommen Berend, de musical’ en
haar makers kunt u contact opnemen met Els van den Berg, elsvandenberg@planet.nl of u kunt
kijken op www.goov.nl.

