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EEN SPANNENDE EN MAGISCHE VOORSTELLING OVER DE ONVOORSPELBAARHEID 

VAN ONS BESTAAN. OVER DURF, DOORZETTEN EN DE KRACHT VAN SAMENWERKING.

Publieksbereik: 20.000. Première 3 september 2021. Locatie: Theaterhal Zuidbroek

ACTUELE INFORMATIE

De coronapandemie heeft twee keer bij ons vertraging opgeleverd. We hebben geanticipeerd 
op de veranderingen en met veerkracht en met positieve energie de voorstelling verplaatst 
naar september 2021. 

Nieuw is dat onze speellocatie is nu nog groter en veiliger/coronaproof is. Wij hebben ervoor 
gekozen om nu 2 grote hallen (9600m2) in te richten als theaterhal met foyer zodat wij voldoen 
aan alle actuele eisen. Dit betekent wel extra huur naast het overbruggen van 5 maanden 
(promotie en personele kosten). Wij volgen tevens de actuele ontwikkelingen met betrekking 
tot vaccinaties en testlocaties van evenementen zodat wij adequaat kunnen participeren op 
de veiligheidsregels. Daarnaast hebben wij nog een extra veiligheidsmarge van 20% van de 
500 plaatsen ingebouwd. Het is dan ook evident dat het noodzakelijk is om nog extra financie-
ringsbronnen aan te boren en wij werken daarnaast uiteraard aan de interne opdracht om op 
creatieve wijze ons uiterste best doen om in natura kosten te compenseren. 

NB: NOORD theaterspektakel wordt opgevoerd vanaf september 2021. De voorstellingen zullen 
volledig volgens de actuele COVID19-regels worden georganiseerd en opgevoerd. Zie voor 
meer info: www.noordtheater.nl

NOORD THEATERSPEKTAKEL, EEN IMPRESSIE.

NOORD vertelt het mysterieuze, fictieve verhaal over een verdwenen boerderij. Het publiek 
wordt meegezogen in de golven als de Groningse dijken breken en komt onder de grond te-
recht, waar de bodem zijn geschiedenis vertelt. In NOORD staat Groningen op het podium en 
is het thema van de bevingen de aanjager voor het grotere probleem: het klimaat, de manier 
waarop wij de aarde gebruiken. NOORD wil hiermee aanzetten tot debat. 
Er is een voortdurende cross-over tussen het verhaal en de dagelijkse realiteit die ons leven be-
invloed, zoals momenteel de pandemie en de effecten van de keuzes die de volwassen genera-
tie maakt als voorouder van onze kinderen.

NOORD is een fictief verhaal, geschreven door theatermaakster Geke Hoogstins, dat mede 
verteld wordt door indrukwekkende projecties die de emoties en gedachten van de spelers 
verbeelden. Hoogstins: “We leven in een roerige periode. Maar als je uitzoomt in de tijd, zie je 
dat mensen zich altijd hebben aangepast en verder ontwikkeld. De ‘vaste waarde’ is de aar-
de waarop en waarvan wij leven. En ook die heeft zich aangepast door de tijd. Wij zijn telkens 
‘slechts’ passanten. Noorderlingen kunnen eigenlijk best goed omgaan met onvoorspelbaar-
heid en zijn doorzetters. Zelfredzaam, uitgaan van je eigen kracht en kop d’r veur. Generatie 
op generatie is onze Noordelijke mentaliteit opgebouwd. We zijn als bewoners daadwerkelijk 
geworteld in het Noorden. En met elke nieuwe generatie versterken we onze roots.”
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Groningen werkt aan herstel en voorkomen van schade als gevolg van aardbevingen. Maar ook 
aan een nieuw sociaal en economisch perspectief voor de provincie, rekening houdend met 
specifieke en algemene klimaatdoelstellingen. Die opgave staat en valt met elan, durf en veer-
kracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

De theatervoorstelling laat in volle breedte de rijkdom, waarde en vitaliteit zien van het Noor-
den. Een topproductie waar Groningen trots op kan zijn en die publiek uit het hele land zal 
aantrekken. De theaterlocatie achter Hotel Van der Valk International in Zuidbroek is uitste-
kend bereikbaar via het OV en de A7/N33 en de samenwerking met het hotel is een garantie 
voor kwaliteit van faciliteiten en landelijke promotie.

VISIE EN MISSIE 

Wij willen met NOORD in het centrum van de provincie Groningen een hoogwaardige en 
spraakmakende productie neerzetten, die mensen naar deze regio trekt, recreatie-econo-
mische omzet genereert en die jongeren inspireert en een podium biedt. Daarmee draagt 
NOORD bij aan het elan, leefbaarheid en de toekomst van het Noorden.

Wij willen cultureel leiderschap tonen in deze tijden van verandering en ruimte voor verbeel-
ding creëren. 

HET VERHAAL

NOORD is een muzikaal theaterspektakel dat zijn wortels heeft in de actualiteit maar waarin de 
werkelijkheid zo wordt uitvergroot dat je ogen en oren te kort hebt om alles volledig tot je door 
te laten dringen.

In NOORD speelt de Groningse bodem en het landschap een belangrijke rol. In die bodem 
zitten verhalen verstopt en drama’s, in die bodem zit ook de liefde van mensen voor elkaar en 
zelfs die van liefde voor de natuur in de breedste zin van het woord. Dat wat je in de bodem 
stopt, groeit er uiteindelijk weer uit als een geschenk van de aarde aan jou. Maar besef dat er 
ook een prijs is aan alles wat je uit die bodem haalt.

Het publiek daalt mee tot ver onder de bodem van het Groningse landschap en onze aarde 
en beleeft mee wat Menke en haar kompanen meemaken in dit spel van bedrog, liefde, land-
schap en intrige.

NOORD is geen maatschappelijk pamflet maar een ode aan het gebied en een groene toe-
komst. Alleen niet in een sentimentele vorm. Het laat zien hoe de bodem de generator kan zijn 
van veel dat goed is… 

Studente Menke ontdekt een boerderij die op mysterieuze wijze is verdwenen samen met de 
bewoner: boer Tjeert. Met haar vrienden gaat ze op zoek naar de oorzaak en komt daarmee in 
een spannend avontuur terecht. Als de studenten ontdekken wat er met Tjeert en zijn boer-
derij is gebeurd, worden ze tegengewerkt en achtervolgd. Ze willen de waarheid boven tafel 
krijgen. Tijdens hun zoektocht komen ze in aanraking met de verhalen van aarde, klimaatver-
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andering, de stijging van de zeespiegel en de effecten van het delven van grondstoffen. 

Menke is iemand met een enorme empathie voor de mensheid en de natuur en ze neemt het 
publiek mee in haar leef- en gedachtewereld: het groene landschap, opgroeien, wonen en le-
ven in het Groninger land. De oplopende spanning tussen haar ouders die uit hun beschadig-
de huis moeten vertrekken en een ontluikende liefdesrelatie levert een voortdurende spanning 
tussen liefde, vertrouwen en een verschillende kijk op de wereld. Het levensgevaarlijke onder-
zoek onder de grond zorgt voor een verrassende, betekenisvolle ontknoping! 

Centraal in ons verhaal staan de mensen op het Groninger land. NOORD laat de veerkracht 
zien van mensen. Het verhaal speelt zich af in het Groninger land, met actuele thema’s als 
veranderend klimaat, economische uitdagingen, natuur, landschap, bouwen, krimp en de toe-
komst van onze kinderen. Hoe we omgaan met lastige situaties en met positieve energie onze 
toekomst ter hand kunnen nemen. 

Het groene Noorden wordt met zijn ruimte en natuurschoon van buiten naar binnen gebracht. 
In ons theater verbeelden we de thema’s op een originele en creatieve wijze, zodat de toe-
schouwer zich geraakt voelt. Een voorstelling die Groningen op het podium plaatst, aanzet tot 
debat en een gevoel van trots en daadkracht. ‘NOORD’ is een verhaal van hoop. Een verhaal dat 
ook laat zien dat in de verbinding tussen mensen de oplossing zit voor de toekomst. Dat een 
brug bouwen tussen tegengestelde meningen de kans geeft om morgen beter te maken dan 
gisteren.

ROERIGE PERIODE

NOORD is een fictief verhaal, geschreven door theatermaakster Geke Hoogstins, dat mede ver-
teld wordt door indrukwekkende projecties die de emoties en gedachten van de spelers ver-
beelden. Hoogstins: ,,We leven in een roerige periode. Als je uitzoomt in de tijd, zie je dat men-
sen zich altijd hebben aangepast en verder ontwikkeld. De ‘vaste waarde’ is de aarde waarop 
en waarvan wij leven. En ook die heeft zich aangepast in de tijd. Wij zijn telkens ‘slechts’ pas-
santen.”

,,Noorderlingen kunnen eigenlijk best goed omgaan met onvoorspelbaarheid en zijn doorzet-
ters. Zelfredzaam, uitgaan van je eigen kracht en kop d’r veur. Generatie op generatie is onze 
noordelijke mentaliteit opgebouwd. We zijn als bewoners daadwerkelijk geworteld in het Noor-
den. En met elke nieuwe generatie versterken we onze roots. Daar zijn we stiekem best trots 
op en dat wil ik graag overbrengen met NOORD.”

Geke Hoogstins werkt samen met video- en media kunstenaar Roger Muskee het verhaal uit 
in creatieve projecties. Dick van den Heuvel, scenarioschrijver van grote landelijk bekende 
producties als ‘Annie M.G. Schmidt’, ‘Evita’ en ‘Turks Fruit’, werkt het verhaal van Hoogstins uit 
tot een indringend en spannend scenario. Hoogstins tekent zelf voor de eindregie. Het publiek 
beleeft het fascinerende verhaal mee in beeld, theater, muziek en dans.
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ROLVERDELING

De hoofdrollen worden vertolkt door de jonge talentvolle Esmee de Boer, Albert Secuur (on-
der andere Noord Nederlands Toneel en Hollands Hoop), Miranda Bolhuis, Laurens van Lot-
tum, Nick Kamerling en Renée Wiersema. Zes professionele dansers geven op originele wijze 
‘beweging’ aan de scènes. Componist Henk Ruiter, die in zijn muzikale verleden en heden 
samenwerkte met onder meer Liesbeth List, Lenette van Dongen, Paul de Leeuw en Simone 
Kleinsma, schrijft de muziek. 

Speciaal voor NOORD wordt een grote hal bij Van der Valk Groningen-Zuidbroek (gemeente 
Midden-Groningen) omgebouwd tot de Theaterhal Zuidbroek. De locatie is uitermate geschikt 
vanwege de goede toegangswegen (A7/N33/A28) en de bereikbaarheid met openbaar vervoer 
(bus en trein).

VEILIG NAAR HET THEATER

Gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers staan altijd voorop. Daarom wordt 
de theaterhal ingericht volgens een protocol waarin duidelijke richtlijnen staan hoe bezoekers 
en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook worden er diverse hygiënemaatrege-
len genomen. De organisatie is in staat om de theaterruimte aan te passen aan de dan gel-
dende coronamaatregelen. De planning en ticketverkoop zijn zo ingericht dat de voorstelling, 
indien nodig, in de tijd vooruit kan schuiven. Iedereen wordt dan automatisch omgeboekt en 
krijgt de mogelijkheid om met 1 klik de data te wijzigen. 

NOORD is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Kijk op www.noordtheater.nl voor meer infor-
matie.

VOOR MEER INFORMATIE

Geke Hoogstins | producent | artistiek leider | info@noordtheater.nl | 06-45316350
Rienk Kluiving | zakelijk leider | organisatie | rienk@noordtheater.nl | 06-14060241
Marsha Ratelband | hospiltality | sales | marsha@noordtheater.nl | 06-54346343

Wij staan open voor gesprek, suggesties en samenwerkingsvormen. Neemt u gerust contact 
met ons op!

FONDSEN & SPONSORS:


