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Symphonic Rock Night de theaters in
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Yes, Genesis, Camel en Pink F|oyd
De Symphonic Rock Night gaat de theaters in. Kenners voorspellen dat het Delftse initiatief één van de toonaangevende
voorstellingen wordt in het naderende schouwburg-seizoen.
DETFT

-

De 2,5 uur durende

show met muziek van bands
als Yes, Camel, Alan Parsons
Project, Genesis, Rush, Alquin,

Supertramp, Solution en Gino
Vannelli is vanaf t maart zotS
in q Nederlandse theaters te
zien. Waaronder de schouwburgen in Rijswijk en Naald-

wijk, waar de voorstelling

al

bijna uitverkocht is. De Symp-

honic Rock Night debuteerde
in zo16, met muzikanten als

Ferdinand Bakker (Alquin),
Henk Koorn (Hallo Venray) en
Peter Chattelin (Pink Project)
in een uitverkochte 'Boerderij'
in Zoetermeer. "Direct daarna

was theaterbureau AT

Next

razend enthousiast'l vertelt de

Delftse uitvoerend producent
Luuk Braun. "De door hun ge-

produceerde tournee lohan

Legendarische songs

0p de wekelijkse repetitie in
Vleuten is te zien hoe bevlo-

gen de band

T

pertramp), Comfortably Numb

II

legendarische
songs als Fools Ouverture (Su-

(Pink Floyd) en The Cinema
Show (Genesis) nu al uitvoert.
Braun: "We repeteren al een
jaar om dit helemaal loepzuiver te krijgen. Live komt daar

nog een hele

spectaculaire

lichtshow met videoprojecties
bij. Het niveau van deze muzikanten is erg hoog. Het zijn de

NATUURLIJK ZOU
IK HIER ZELF OOK
EEN KAARTJE
VOOR KOPEN

Derksen en de Nederpop' had

met jaren 5o-rockmuziek op
dat moment veel succes in'de

Nederlandse theaters.

Die

concerten waren .overal stijf

uitverkocht. Hoewel

we

nu

nog midden in de zomer zitten, zal dat volgens AT Next bij
Symphonic Rock Night zot8
niet anders zijn."

.t.r

allerbeste voor deze muziek
en komen uit het hele land.
Onze frontman en gitarist Roland van der Horst woont in
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Het slot van het eerste concert van de Symphonic Rock Night in de stijf uitverkochte Boerdenj in Zoetermeer. (Foto

lohan van

Bree)

Wolters is Limburger en de
Apeldoorn, de veelgeprezen Mexicaanse zangeres Marcela
drummer Tim de Jong komt 'Bovio komt uit Eindhoven. Dit
uit Amstelveen en leadzanger

is de allerbeste samenstelling

ten Bos van de

band
ENorm woont tegen de Duitse

die we ons maar konden wensen. De band is beter dan

grens aan. Leadgitarist Joop

ooit."
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