PERSBERICHT

Groningen, 11 mei april 2011

Winnende zelfgemaakte reclamespot Bommen Berend, de Musical
op RTV Noord uitgezonden!
Op 8 april jl. reikte de heer Max van den Berg, Commissaris van de Koningin, de hoofdprijs uit aan
GOOV Muziektheater voor de meest bekeken en hoogst gewaardeerde reclamespot van de Spot
Groningen prijsvraag. Behalve een oranje fiets won GOOV Muziektheater 10 uitzendingen van de
reclamespot op RTV Noord. Deze uitzendingen vinden vanaf vanavond t/m 20 mei plaats. De winnende
spot van GOOV Muziektheater sluit aan op Bommen Berend, de Musical en toont bekende Groningers in
de ´huid´ van Bommen Berend: http://youtu.be/TslDhByuNLs
Het filmpje is gebaseerd op 16 foto’s van de 8 Bommen Berend Boegbeelden, gemaakt door Annette van der
Molen en Jan Visser. Spotgroningen.nl is een geroemd initiatief van Marketing Groningen. Hun slogan “Er gaat
niets boven Groningen…” sluit naadloos aan bij Bommen Berend, de Musical, waarin de theatrale hymne “Er
gaat niets boven Groningen…”, gecomponeerd door Arnold Veeman, een opvallende rol inneemt.
Thabasco heeft speciaal voor de tv-editie van deze spot een voice-over toegevoegd.
De Bommen Berend Boegbeelden ondersteunen het initiatief van GOOV Muziektheater van harte!
Zo liet Wia Buze weten: “Het verhaal van het Groningens Ontzet, de overwinning van de Stad op Bommen
Berend staat voor mij voor de belangrijkste gebeurtenis in de historie van Stad en Ommeland. De vrijheid van
Groningen! De musical zou volgens mij niet misstaan in het rijtje van Les Miserables en Evita en daarom moet
elke rechtgeaarde Groninger gaan kijken.”
Foto’s genomen op locaties verbonden aan Bommen Berend
Max van den Berg, Bourtange: deze vesting werd verdedigd door kapitein Prott. Bommen Berend heeft Bourtange niet in
gevecht kunnen verslaan. Prott liet zich ook niet omkopen.
Peter Rehwinkel, Groningen, stadhuis: voor het schilderij Paardenkeuring van Otto Eerelman (1920)
Arno van der Heyden, Groningen, voor het omstreden Rabenhauptbeeld van Willem Valk op de Grote Markt, Noordzijde van
het Stadhuis.
Wia Buze, Groningen,voor een bord van De Groote Griet. Dit was de naam van het kanon dat de Stadjers in 1672
gebruikten om bisschop Bommen Berend vanuit de stad Groningen te beschieten.
Imca Marina, Groningen, voor cafe de Sleutel. Dit is een pand uit de tijd van Bommen Berend (tijdsbeeld).
Henk Pijlman, Groningen, Van Julsinghastraat. Van Julsingha was burgemeester tijdens het Groningens ontzet.
Peter de Haan, Groningen, bij de stadsmuur
Jacques d’Ancona, Groningen, in de stadsschouwburg, waar Bommen Berend, de Musical wordt uitgevoerd.
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. Van het succesnummer Er gaat niets boven Groningen is een videoclip gemaakt:
http://www.goov.nl/clip2.html
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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