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Hanne Roos and Jeroen D’Hoe - Bernstein meets Broadway

Sopraan Hanne Roos en pianist/componist Jeroen D’hoe duiken in het wonderlijke Broadway-songbook van Leonard
Bernstein en laten het bruisende New York van vorige eeuw herleven!
Naast Bernsteins geliefde songs uit onder andere West Side Story of Candide, komen ook enkele van zijn ‘klassieke’
liederen (‘I Hate Music’, ‘A Simple Song’ …) aan bod, maar daarnaast horen we ook een aantal songs van tijdgenoten
zoals George Gershwin (‘Summertime’) en Cole Porter (‘I Hate Men’) die de jonge Bernstein inspireerden en de
Broadway-musical mee vorm gaven, maar ook hedendaagse componisten die in deze stijl schrijven.
Bernstein liet musical, opera en jazz moeiteloos versmelten tot een unieke cross-overstijl waarmee hij de Broadwaymusical naar een hoger niveau tilde. En laat dát nu net de sterkte zijn van sopraan Hanne Roos, die moeiteloos
schakelt tussen opera, musical, jazz, in haar stemgebruik! Schijnbaar zonder enige moeite zingt ze meer dan 90
minuten non-stop de ene na de andere song, en acteert daarbij nog heel expressief, als een vis in het water in deze
productie!
Mooie songs, bekend in de oren, heel wat emotie, afgewisseld met heel humoristische songs en een naadloze
wisselwerking tussen pianist en zangeres, kortom, een namiddag om heerlijk achterover in uw stoel van te genieten
en met een brede glimlach de zaal te verlaten!

Waar
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€17.00
€ 15 (korting)
De verkoop ligt momenteel stil. We bekijken hoe we de zaal kunnen schikken om het coronagewijs voor iedereen zo

veilig mogelijk te maken. Schrijf je in op de wachtlijst als je er toch graag bij wil zijn. We contacteren jou dan als er
terug/nog tickets beschikbaar zijn!

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Eva de Roovere & Stephanie Struijk - Overal kom ik thuis



Geena Lisa, Andrea Croonenberghs en Sam Verhoeven - Houden van



Stenzel & Kivits - The Crazy Family Concert 7+

19 februari 2022

24 februari 2022

20 maart 2022

Meer activiteiten

