PERSBERICHT

Groningen, 20 december 2010

Videoclip Stad en Ommeland uit Bommen Berend, de Musical gelanceerd!
Arnold Veeman, componist van Bommen Berend, de Musical, heeft met GOOV Muziektheater
een videoclip gemaakt rond de warme ballade Stad en Ommeland. Het lied gaat over de liefde
voor Stad en Ommeland, een soms ingewikkelde verhouding die al eeuwen tot de verbeelding
spreekt: http://www.youtube.com/watch?v=l5wfWQh0VBI
Unieke beelden zijn gemaakt door Vipix.nl, een bedrijf uit Almelo dat zich specialiseert in
helikopterbeelden. Beelden van de provincie, de Lage der Aa en de Martinitoren zijn daardoor vanuit
prachtige, niet eerder vertoonde perspectieven gefilmd. De opnames vonden plaats op zondag 12
december. De zangers beleefden de opname op de Martinitoren als een fantastische, maar ijskoude,
ervaring. Hun 17e eeuwse toneelkleding is natuurlijk niet ontworpen om te dragen in de vrieskou.
Cynthia Hoekstra zingt de solo’s in de ballade over Stad en Ommeland. Bert Suhlmann, alias
Bommen Berend, René Oomkes en Carly Bont zingen het refrein. Een ruime vertegenwoordiging van
het orkest van GOOV Muziektheater speelt de instrumentale begeleiding.
Credits videoclip Stad en Ommeland
Muziekcompositie, productie, regie, camera en montage: Arnold Veeman
Liedtekst: Noud Jaspers
Zang: Cynthia Hoekstra met Bert Suhlmann, René Oomkes en Carly Bont
Muziekuitvoering: Marte Kooi - 1e viool, Pauline van Pelt - 2e viool, Laura Vossen - altviool, Lars Venema - cello,
Floris de Jong - gitaar, Pauline Schreuder - klarinet, Gauke Visser - hoorn, Maria Madelon van Velthoven dwarsfluit, Arnold Veeman - contrabas en samples
Helicopterbeelden: Vipix.nl, Almelo
Kleding: Margot van der Kamp
Visagie: Marjan van den Hof
Productie-assistent en PR: Els van den Berg
Kleding-assistent: Anna Greving
Visagie-assistent: Amanda Baas
Licht-assistent: René van Dijk, Carst Buissink
Met dank aan: GOOV Muziektheater, Richard Nijhof, Henk van Oosten, Mark van den Anker - Martinitoren, Ivo
Visser, Jennifer Bouwman, Tammo van Hoorn, Joke Schaper, Jan Visser, Wouter Steenhuisen - VVV.
INFORMATIE OVER BOMMEN BEREND, DE MUSICAL
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 “Bommen Berend, de musical” van 1 t/m 7 januari 2011 op de planken van de
Stadsschouwburg in Groningen. De première is op zondag 2 januari 2011 om 20.15 uur.
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. Hier ook de videoclip Stad en Ommeland te zien!
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