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THEATERSPEKTAKEL NOORD
NOORD is een spannende en magische voorstelling
over durf, doorzetten en de kracht van samenwerking.
Omringd door een immens decor beleef je het meeslepende theaterspektakel NOORD. Een voorstelling met
muziek, dans, unieke projecties en special effects.
Theaterspektakel over de onvoorspelbaarheid van ons
bestaan
NOORD vertelt het mysterieuze ﬁctieve verhaal over een
verdwenen boerderij. Een ongekend groot decor ondersteunt het verhaal met indrukwekkende projecties. Als
bezoeker wordt je meegezogen in de golven als de Groningse dijken breken en kom je ónder de grond terecht.
Hier vertelt de bodem zijn geschiedenis. NOORD zorgt
voor een niet eerder vertoonde theaterbeleving, artistiek
vernieuwend met bekende noordelijke acteurs, dansers
en nieuw geschreven muziek. 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.
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HET VERHAAL
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 boerderij 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, klimaatverandering, 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 leven in het Groninger land. De
oplopende spanning tussen haar ouders die uit hun
beschadigde huis moeten vertrekken en een
ontluikende liefdesrelatie levert een voortdurende
spanning tussen liefde, vertrouwen en een verschillende
kijk op de wereld.
Het levensgevaarlijke onderzoek onder de grond zorgt
voor een verrassende, betekenisvolle ontknoping!
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SPONSOR ARRANGEMENTEN
Uw bedrijf zal positief geassocieerd worden met cultuur
en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast biedt
het u de mogelijkheid om uw klanten en/of werknemers
te laten genieten van een indrukwekkende ervaring.
BRONS €500,-

•
•
•

2x VIP arrangement
Naamsvermelding op onze website
Meet&Greet met de cast en de makers
ZILVER €1000,-

•
•
•
•

4x VIP arrangement
Logo-vermelding op de website & narrowcasting
Naamsvermelding in programma-magazine
Meet&Greet met de cast en de makers
GOUD €2500,-

•
•
•
•
•

10x VIP arrangement
Logo-vermelding op de website & narrowcasting
1/2 pagina advertentie in programma-magazine
Meet&Greet met de cast en de makers
Backstage Tour

Naast bovenstaande arrangementen bieden wij verschillende mogelijkheden/arrangementen aan op maat.
Informeer naar de vele mogelijkheden via
communicatie@noordtheater.nl of 085- 130 29 01
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TICKETPRIJZEN
Premium
€

61,-

1e rang

2e rang

€

€

46,-

3e rang

38,-

,-

Premium-Seat
Toegang tot de VIP-lounge
Ontvangst met kofﬁe/thee en iets lekkers
Drie consumpties (fris, bier of wijn)
Diverse hapjes
Programma-magazine

95

•
•
•
•
•
•

31,€

VIP ARRANGEMENT

€
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THEATERHAL ZUIDBROEK
Speciaal voor Theaterspektakel NOORD worden de Eurohallen Zuidbroek van Hotel Van der Valk Groningen
- Zuidbroek A7 omgebouwd tot “Theaterhal Zuidbroek”.
De ruime locatie is goed bereikbaar en beschikt over
voldoende parkeergelegenheid.

UNIEKE LOCATIE
De Theaterhal Zuidbroek biedt samen met het hotel en
restaurant unieke mogelijkheden voor bedrijven en
organisaties.
Te denken valt aan symposia, congressen, workshops en
informatieve bijeenkomsten die het thema klimaat,
energietransitie en de toekomst van Groningen inhoud
geven.
U kunt gebruik maken van de theaterhal en de foyer
van totaal 9600 m2, het theater met 500-1000 zitplaatsen en het enorme projectiescherm. Uiteraard zijn er
diverse cateringmogelijkheden in samenwerking met
Hotel Van der Valk.
*afhankelijk van het coronabeleid.
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Op vrijdag 3 september gaat Theaterspektakel NOORD
in première, waarna de voorstelling de gehele maand
september te zien is in Theater NOORD in Zuidbroek.
De speeltijden zullen er als volgt uitzien: donderdag t/m
zaterdag om 20.00 uur, zaterdag om 15.00 uur en zondag om 14.00 uur en 19.00 uur

CONTACT
Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op
via telefoon nummer: 085 130 29 01 of mail:
communicatie@noordtheater.nl
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