Persbericht , Groningen, 18 februari 2014

Mijn naam is Aletta…
Wat een bijzondere voornaam. Er zijn redelijk wat Aletta’s in Nederland; bijna iedereen
kent wel een familielid, vriend of kennis die Aletta heet. De kans is groot dat ouders
hun kind vernoemd hebben vanwege Aletta Jacobs. Wie kent haar niet? Aletta Jacobs,
Gronings icoon, nationaal voorvechter, internationaal wegbereider, pionier, Vrouw met
Karakter. Voor het eerst is nu zelfs een musical over haar leven gemaakt: Aletta de
Musical. GOOV Muziektheater geeft graag 10 toegangskaarten aan 10 Aletta’s.
We noemen haar Aletta…
Wat is er mooier dan dat naamgenoten van Aletta Jacobs de unieke voorstelling Aletta de
Musical bijwonen. GOOV Muziektheater stelt daarom 10 kaarten beschikbaar voor de
middagvoorstelling op zondag 9 maart 2014. Alle Aletta’s kunnen een kans maken op een
vrijkaart door zich uiterlijk 25 februari 2014 aan te melden via het aanmeldingsformulier op
www.goov.nl.
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.
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
Jacobsprijsuitreiking 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
Noot voor de pers, niet voor publicatie: Voor meer informatie, neem contact op met Els van
den Berg, voorzitter GOOV Muziektheater, 06-51290474 of kijk op www.goov.nl,
www.twitter.com/goovnieuws
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