
LUKA SULIC & STJEPAN HAUSER IN
BRUSSEL VOOR PROMO OP 12 APRIL
2CELLOS TERUG IN BRUSSEL OP ZATERDAG 25 NOVEMBER

Sinds ze een wereldwijde sensatie werden met hun unieke videoversie van Michael Jacksons

“Smooth Criminal” die YouTube omverblies met miljoenen hits in 2011, maakten de Kroatische

cellisten Luka Sulic en Stjepan Hauser 3 energieke albums.  

"Sulic en Hauser kennen geen grenzen als het aankomt op live optreden."

2CELLOS is erin geslaagd een unieke eigen stijl te creëren, die de grenzen tussen verschillende

muziekgenres doorbreekt, van klassieke en filmmuziek tot pop en rock. Ze maken evenveel

indruk wanneer ze Bach en Vivaldi vertolken, dan wanneer ze compleet uit de bol gaan. Sulic en

Hauser kennen geen grenzen als het aankomt op live optreden. Ze spelen overal ter wereld voor

uitverkochte zalen en hebben opgetreden met Sir Elton John, als leden van zijn band én als fel

bejubeld voorprogramma.



SCORE op nummer 1 in de Billboard charts

Het meest elektrische en dynamische instrumentale duo ter wereld, verkent de wereld van de

film voor hun nieuwe album Score. Ze nemen op hun eigen, revolutionaire manier de meest

populaire melodieën onder handen uit klassieke en hedendaagse films en televisieseries.

 

“We zijn gek op filmmuziek! Dit album bevat een aantal van onze favoriete muziekstukken van

onze favoriete filmcomponisten. Het was een droom die uitkwam toen we die mochten

arrangeren voor cello,” zegt Stjepan.

Voor deze tournee breidt 2CELLOS de gebruikelijke bezetting uit met 8 strijkers van het

London Symphony Orchestra.

Op 12 april is het duo te gast in Brussel voor een fan event én ze zijn beschikbaar

voor interviews. Contacteer Peter Monbailleu indien u interesse hebt in een

interview of een social media interventie.

Praktische info

AN EVENING WITH

2CELLOS

25 november 2017 - Paleis 12, Brussel

Ticketlink: http://bit.ly/2CellosBelgium

Organisator: MB Presents - www.mbpresents.be

http://www.mbpresents.be/
http://bit.ly/2CellosBelgium


OVER MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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