
Wij organiseren een  

muziekvoorstelling! 

 

Wanneer: zaterdag 10 mei `08 

Aanvang: 20.00 uur 

 

 

Plaats van het evenement:: 

Jachthaven Midwolda/Oostwold 

Strandweg 1 

9681 ZZ Midwolda 

Wij verwelkomen u graag!! 

 

www.occis.nl 

Uitnodiging voor Muziektheater OCCIS 
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Aan de oevers van het Oldambtmeer maakt men zich op voor een bijzondere gebeurtenis: de 
langverwachte terugkeer van koning Occis...  

Blauwestad en het Oldambt vormen in mei 2008 het decor van de spectaculaire muziektheater-
productie OCCIS. Meer dan honderd enthousiaste amateur-kunstenaars, scholieren en vrijwilli-
gers werken op dit moment hard aan een reeks wervelende voorstellingen waarin het thema 
‘maakbaarheid’ centraal staat. Voorstellingen die de (artistieke) mogelijkheden, de rijke cultuur-
historie én de schoonheid van Oost-Groningen op aantrekkelijke wijze in beeld brengen. Het pro-
ject wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het (zelf)beeld van deze regio. 

OCCIS wordt georganiseerd door de Stichting Muziektheaterproductie Oost-Groningen en beleeft 
haar première op zaterdag 10 mei 2008. Het project bestaat uit de hoofdproductie OCCIS en een 
aantal kleinere deelproducties. 

 

 

De volgende deelproducties komen aan bod: 

'En de Boer...' 
'Mien Aner Laand' 
Blue Happy Bacon met Groninger pop 
Foto-expositie 'Oldambt' en Grunneger laidjes 
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