
YouTube-sensatie 2CELLOS eindelijk live in België!
Goed voor meer dan 85 miljoen views!!

De jonge Kroatische cellisten Luka Sulic en Stjepan Hauser, beter bekend als 2Cellos, werden
een wereldwijd YouTube fenomeen met hun indrukwekkende versie van Michael Jacksons
Smooth Criminal, waarin ze als cellisten op spectaculaire wijze duelleren met elkaar. Amper
een week nadat hun video online kwam werd het al een wereldwijde virale sensatie, die leidde
tot een deal met Sony Masterworks én een uitnodiging van Sir Elton John om mee te reizen
op zijn wereldtournee. 

Online blijven ze verbazen met nieuwe Youtube hits, maar de belangrijkste focus van 2Cellos
ligt eigenlijk al altijd op live optreden. Ze stonden op de podia van prestigieuze theaters en
evenementen zoals Madison Square Garden, the Queen’s Diamond Jubilee en de Emmys in
L.A. Ze tourden intensief met de eerder vermelde Sir Elton John, niet enkel als support act,
maar ook als deel van zijn band.

Samen met de Chinese klassieke superster Lang Lang traden ze op tijdens het CCTV New
Year’s Gala in februari 2014, dat door meer dan 1 miljard kijkers werd bekeken. Naast
uitverkochte tournees in de VS, Japan, Australië en Europa, was het duo ook te gast in talrijke
TV shows zoals GLEE, Ellen DeGeneres en The Bachelor.
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Beide muzikanten zijn klassiek geschoolde en internationaal gerespecteerde cellisten. Stjepan
was één van de laatste studenten van de vermaarde Rostropovich. Hij won onder meer de
VTB Capital Prize for Young Cellists. Luka won onder meer de eerste én de speciale prijs op
de VII Lutoslawski International Cello Competition én de eerste prijs op de New Talent
Competition van de European Broadcasting Union.

In 2016 komen ze eindelijk naar België! 
Het drukke schema van de artiesten laat slechts 1 show toe. Op 31 mei 2016 staan ze in het
Koninklijk Circus in Brussel.

U mag zich verwachten aan een muzikaal en visueel topspektakel waarin nummers die in ons
geheugen gegrift staan in een volledig nieuw cello jasje worden gestoken. Hun versie van
AC/DC’s Thunderstruck heeft ondertussen bijna 35 miljoen views op de teller op YouTube.
Maar er is nog veel meer. Van Iron Maiden tot Michael Jackson. Van I Will Wait van Mumford
& Sons tot Paul McCartney’s Live and Let Die. Het talent en de virtuositeit van deze beide
jongemannen is onvoorstelbaar. Dit is een avond die u in vele opzichten zal verrassen!

TICKETS IN VERKOOP VANAF VRIJDAG 9 OKTOBER om 9 uur via cirque-royal.org.

Praktische info

Koninklijk Circus, Brussel
Dinsdag 31 mei 2016 – 20u00

Tickets: 55 – 45 – 40 – 28 euro (excl. kosten)

Reservatie: www.cirque-royal.org - 02 218 20 15
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OVER FIRE-STARTER

Fire-Starter specializes in promoting high quality entertainment events and shows.
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