Persbericht:


Suriname ontmoet Grunneger Toal in ‘Klaai’


Komend najaar trekt componist en streektaalmusicus Arnold Veeman langs de podia met de nieuwe muzikale voorstelling 'Klaai'. Aan de hand van een mix tussen jazz met Surinaamse invloeden en het Groninger dialect stelt Veeman in dit programma het begrip 'afkomst' aan de kaak. Op 1 november gaat het theaterprogramma in première.


Voor de documentaire 'Mijn Broer Arnold' ging Veeman op zoek naar zijn verre familie in Suriname. Eenmaal daar ontdekte hij dat je 'roots' heel wat verder strekken dan de plek waar je geboren en getogen bent. Begeleid door Remko Wind (piano), Libbe Oosterman (trompet) en Joost van der Beek (gitaar) brengt Veeman zijn Surinaamse wortels in contact met die in het Groninger land.


Voor het nieuwe theaterprogramma slaat Veeman de handen ineen met Global Art Company, een stichting die creatief talent in krimpgebieden helpt ontwikkelen. “Je afkomst is nooit een handicap, maar maakt je uniek en rijk”, aldus de componist. “Met 'Klaai' willen we daarom verschillende geboortegronden bij elkaar brengen en laten zien hoeveel moois dat op kan leveren.” Om dit te illustreren roept Veeman bezoekers op om een potje grond van thuis mee te brengen naar de voorstelling: “Al die verschillende soorten grond bij elkaar maken vruchtbare aarde – samen maken we Klaai.”


De première van het theaterprogramma is op 1 november in Borg Verhildersum te Leens. In het kader van 'Klaai' wordt er - zowel bij de première als tijdens latere voorstellingen – een speciaal menu geserveerd waarin de Surinaamse keuken samenkomt met Groningse streekgerechten. Voor de speellijst en reserveringen kijk op www.globalartcompany.com  of op www.arnoldveeman.com


Speeldata:
01 november 15.00 uur - Borg Verhildersum, Leens / 18.00 uur – diner ‘t Schathoes Verhildersum, Leens
13 november 20.00 uur - Oude Remise, Nieuwe Schans / 18.00 uur – diner
28 november 20.00 uur - Toes Toavel, Kloosterburen / 18.00 uur – diner
11 december 20.00 uur – De kleine Antonius, Zeerijp / 17.30 uur – diner boerderij DeDiek’n Zeerijp
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Noot voor de redactie: voor meer informatie en afbeeldingen kunt u terecht bij Maria Madelon van Velthoven via 06-54750288. Via e-mail kan ook: info@globalartcompany.com
