PERSBERICHT
Aftrap OCCIS brengt theater, Groninger pop en foto-expositie
Met de opening van de foto-expositie Oldambt, optredens van het popkoor The
Blue Happy Bacon en de première van de theatervoorstelling En de Boer... wordt
komende week de aftrap gegeven van het muziektheaterproject OCCIS. De
activiteiten vormen de opmaat naar de zeven grote openluchtvoorstellingen aan
de oevers van het Oldambtmeer die Oost-Groningen vanaf 9 mei in de
schijnwerpers zetten.
Foto-expositie ‘Oldambt’
Het uitgestrekte landschap, de dijken, de monumentale boerderijen, maar ook
nieuwe kenmerkende elementen zoals het Oldambtmeer, Blauwestad, het strand
en de golven: het Oldambt is bijzonder fotogeniek. Met het landschap en de
cultuurgeschiedenis van het gebied als inspiratiebron zijn vier leerlingen van het
Ubbo Emmius College in Winschoten de afgelopen maanden op pad gegaan om
het Oldambt in al zijn verschijningsvormen te portretteren. De jonge fotografen
zijn hierbij begeleid door de professionele fotograaf Patrick Ruiter. De opening
van de expositie vindt plaats op vrijdag 25 april om 16.00 uur in de Openbare
Bibliotheek in Finsterwolde. De opening wordt verricht door Harm Evert
Waalkens, Tweede Kamerlid en voorzitter van de Stichting
Muziektheaterproductie Oost-Groningen. Tijdens de opening zingen andere
leerlingen van het Ubbo Emmius College Groningstalige liedjes. De foto-expositie
is in Finsterwolde nog te zien tot en met 9 mei.
The Blue Happy Bacon met Groninger pop
Het popkoor The Blue Happy Bacon uit Blijham geeft in het kader van OCCIS op
vrijdag 25 april (19.00, 20.00 uur) en zaterdag 26 april (11.00, 12.00 en 13.00
uur) een serie optredens in het centrum van Winschoten. Bij winkelcentrum ’t
Rond trakteren de ruim 70 koorleden het winkelend publiek op bestaande
popliederen waarvoor nieuwe Groningse teksten zijn geschreven. De teksten zijn
van de hand van de tekstschrijvers Luuk Houwing, Petra Lunsche en leden van de
cabaretband Kangoeroe Plof.
En de Boer...
Met de geschiedenis van Museumboerderij Hermans Dijkstra als decor, wordt in
de theatervoorstelling En de Boer... het verhaal verteld van een boerengezin.
Grootknecht Tonnis Wolda heeft met zijn gezin de dagelijkse leiding op een grote
boerenplaats. Niet alleen heeft hij de zorg voor het reilen en zeilen van de
boerderij, hij moet ook een gezin onderhouden. Het is rond de jaren twintig, een
tijd waarin de verhoudingen voor iedereen duidelijk zijn. Er is een groot ontzag
voor de ouders en de grootouders die op hun beurt ontzag hebben voor de
dominee of de dorpsdokter. En de Boer... verbeeldt een deel van de rijke
geschiedenis van het Oldambt en beleeft zijn première op zaterdag 26 april om

15.00 in Museumboerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Het theaterstuk wordt
uitgevoerd door toneelvereniging Vita Nova uit Winschoten. De voorstelling wordt
muzikaal begeleid door de Groningse band Krom de Bende. En de Boer... wordt
een tweede keer opgevoerd op zaterdag 3 mei. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar
via de VVV Oldambt in Winschoten en www.occis.nl
PROGRAMMA aftrap OCCIS
Vrijdag 25 april
Opening foto-expositie ‘Oldambt’: 16.00 uur, Finsterwolde
Optreden The Blue Happy Bacon: 19.00 en 20.00 uur, Winschoten
Zaterdag 26 april
Optreden The Blue Happy Bacon: 11.00, 12.00 en 13.00 uur, Winschoten
Première En de Boer...: 15.00 uur, Midwolda

Kaarten voor de grote voorstellingen van OCCIS (9 tot en met 18 mei) zijn
verkrijgbaar via www.occis.nl, de VVV Oldambt (Winschoten) en de regiokantoren
van het Dagblad van het Noorden (Winschoten, Stadskanaal, Veendam,
Hoogezand en Delfzijl). Tribuneplaatsen kosten 5 euro. Kaarten voor de
deelproducties zijn gratis.

Voor meer informatie over de muziektheaterproductie en de speeldata kunt u terecht
op www.occis.nl of contact opnemen met de organisatie: Onderzoeksbureau Elles
Bulder, 0597-593464.
Noot voor de redactie
OCCIS

Website:

www.occis.nl

Contactpersoon pers en communicatie:

Martijn Rotgers
0597-593464
martijn.rotgers@ellesbulder.com
Elles Bulder
0597-593464
info@ellesbulder.com
Onderzoeksbureau Elles Bulder
Stationsstraat 30
9679 ED Scheemda

