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MAARTEN PETERS-BEVROREN TRANEN
gezongen verhalen, als kleine monumentjes
De voorstelling ‘Bevroren tranen’ van Maarten Peters, op zaterdag 21
oktober 2017, aanvang 20.15 uur, is verplaatst van Theater Hofpoort naar de Synagoge te Coevorden.
De liederen zijn al eerder gezongen op bijzondere plaatsen zoals Herinneringscentrum Westerbork en
het Nationale Ereveld in Loenen. Aangezien oktober in Coevorden is uitgeroepen tot
herdenkingsmaand om de weggevoerde Joden uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel te
herdenken, is besloten om de voorstelling te verplaatsen naar de mooist denkbare plek hiervoor: de
synagoge, sinds 2 oktober ‘Het herinnerings- en verhalencentrum over het Joodse leven in Drenthe en
omgeving”.
Maarten Peters schrijft en zingt al sinds 1999 liederen
om te herdenken, te herinneren, stil te kunnen staan
bij die donkere tijd ’40-‘45, maar zeker ook om
vooruit te kijken. Hij heeft deze poëtische liederen
verzameld onder de titel ‘Bevroren tranen’ en er een
unieke muziekvoorstelling van gemaakt.
Theater Hofpoort sluit met deze voorstelling aan bij
het initiatief van Stichting Synagoge Coevorden om
in de maand oktober 2017, 75 jaar na de deportatie
van 2 en 3 oktober 1942, uitgebreid stil te staan bij
deze gebeurtenissen. Om te herinneren en te
herdenken dat alle joodse inwoners van Coevorden,
Drenthe en Oost-Groningen zijn opgepakt,
gedeporteerd en vaak direct bij aankomst in
Auschwitz zijn omgebracht. Aan deze gebeurtenissen
zal aandacht worden besteed in de voorstelling. De
verhalen zullen worden verteld en zichtbaar zijn in een decor van beeldcollages en filmpjes die
speciaal voor deze gelegenheid werden samengesteld door Margriet Eshuijs. Ook de bevrijding van
Coevorden door de Canadezen wordt gememoriseerd.
Entree is € 17,50 inclusief een pauze drankje. Kaarten zijn te koop bij The Readshop te Coevorden of
via www.theaterhofpoort.nl
Vrijwilligers en vrienden van Stichting Synagoge Coevorden krijgen € 5,- korting indien zij kaarten
bestellen via bhfaddegon@gmail.com onder vermelding ‘Bevroren Tranen’. (maximaal 2 kaarten per
persoon.)
Speciaal voor de jeugd zal op 22 oktober, aanvang 15.00 uur, de film Oorlogsgeheimen worden
vertoond in Theater Hofpoort. De film is gratis toegankelijk voor kinderen (6+), dit is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Rotary Coevorden. Volwassenen betalen € 2,50.
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De voorstelling ‘Bevroren tranen’ is mede mogelijk
gemaakt door het Vfonds en gecommitteerde zijn
Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück,

