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DOOLHOOFD:
Muziektheater voor kinderen met het kerkorgel in een bijzondere rol
‘Kleintje Schnitger’ op zaterdag 4 november tijdens het Schnitgerfestival
Van 31 oktober tot en met 5 november staat de stad Groningen in het teken van het vermaarde
Schnitgerfestival. Dit jaarlijkse muziekfestival wordt in 2017 voor de vijfde keer gehouden. Er komen
nationaal en internationaal bekende musici naar de stad om concerten en masterclasses te geven op
de bijzondere historische orgels die in de stad Groningen staan.
Speciaal voor kinderen wordt tijdens het Schnitgerfestival ‘Kleintje Schnitger’ geprogrammeerd,
namelijk de theatervoorstelling Doolhoofd op zaterdag 4 november. Doolhoofd is een prachtige
theatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Het is een muzikale bewerking van de bekende mythe
van de Minotaurus waarin het orgel – bijna letterlijk – de rode draad vormt. En dat is extra spannend
voor kinderen die vaak op deze manier voor het eerst een orgel horen en zien. De voorstelling wordt
gegeven door Theatergroep Voor de Wind.
http://schnitgerfestival.nl/kleintje-schnitger
Twee voorstellingen
Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 4 november. ’s Ochtends in Groningen om 11:00 uur bij
Vrijdag (Sint Jansstraat 7) en ’s middags om 16:00 uur in Wildervank, in de Grote Kerk
(Raadhuisstraat 8). Kinderen en hun volwassen begeleiders uit de hele provincie Groningen worden
uitgenodigd een voorstelling bij te wonen voor een verrassende ontmoeting met een kerkorgel. De
kosten bedragen € 7,50 per persoon voor kinderen en € 2,50 per persoon voor ouders of begeleiders.
Doolhoofd vindt plaats in het kader van het Schnitgerfestival en is een samenwerkingsproject van
Schnitgerfestival, Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank en Erfgoedpartners
(namens de gezamenlijke orgelcommissies).

NOOT VOOR DE PERS
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedpartners: (050) 313 00 52 of
info@erfgoedpartners.nl.
Doolhoofd. Muzikaal kindertheater voor kinderen van 6 – 12 jaar
Op zaterdag 4 november 2017
11.00 uur Groningen, Concertzaal Vrijdag, Sint Jansstraat 7
16.00 uur Wildervank, Grote Kerk, Raadhuisstraat 8

