
HANS ZIMMER LIVE ON TOUR2016
Hans Zimmer, de meest gevraagde en meest innovatieve componist van filmmuziek, kondigt
eerste tournee ooit aan.

WINNAAR VAN EEN ACADEMY AWARD, TWEE GOLDEN GLOBES, 
TWEEGRAMMY’S, EEN AMERICAN MUSIC AWARD EN EEN TONY AWARD

GLADIATOR, THE LION KING, THE DARK KNIGHT TRILOGY,INCEPTION, 
INTERSTELLAR, MAN OF STEEL, PIRATES OF THE CARIBBEAN, TRUE ROMANCE,

THE DA VINCI CODE, CRIMSON TIDE EN VEEL MEER.

*****‘THIS IS GENUINE JAWS-ON-THE-FLOOR STUFF’ EVENT/MAIL ON SUNDAY
‘HIERVANVALT JE MOND ECHT WEL OPEN’ EVENT/MAIL ON SUNDAY

*****‘A BEAUTIFUL INTRICATE SYMPHONY OF VISUAL DELIGHTS’ THE TIMES
‘EENWONDERMOOIE SYMFONIE VAN VISUELE VERRUKKINGEN’ THE TIMES

Vandaagstelde Hans Zimmer zijn allereerstetournee ooit voor. Hans Zimmer is Hollywoods
meest gevraagde en vernieuwendecomponist van filmmuziek. Zijn 100 filmscores zorgden voor

http://firestarter.pr.co/images/185406


een bioscoopomzetvan meer dan 24 miljard euro.

Op dezetournee wordt Hans vergezeld door zijn studioband bestaande uit 20topmuzikanten,
met wie hij soundtracks opneemt en tal van prijzen won. Alssolist staat Lebo M op het podium,
bekend van zijn verbluffende vertolking voor de score van Hans voor Disneys TheLion King,
samen met een groot symfonisch orkest en koor. Met een totaal vanmeer dan 70 muzikanten
op het podium wordt HansZimmer Live On Tour een niet te missen live audiovisueel
spektakel.

De tournee start in Londen op 6 april 2016 en doet 18 steden aan om teeindigen op 16 mei in
Sofia. Op 14 april 2016 is het spektakel te gast in Paleis 12te Brussel.

De van oorsprong Duitse muzikant componeerde de soundtracks van blockbustersals
Inception, Interstellar, The DarkKnight Trilogy (alle drie met filmmaker Christopher
Nolan), Gladiator, 12 Yearsa Slave, The Lion King, Pirates of the Caribbean, Spiderman,
The Thin Red Line,The Da Vinci Code, MissionImpossible, Guy Ritchie’s Sherlock
Holmes, Thelma And Louise, Crimson Tide,Rain Man en nog veel meer.

Hans werdbeschreven als ‘Eén van de 100 levende genieën’ door The Telegraph. Hij won een
Academy Award®, twee Golden Globes®, drie Grammys®, een American Music Award eneen
Tony® Award. Zijn meest recente nominatie voor een Academy Award was meteende 10de
Oscarnominatie uit zijn carrière. In 2003 werd zijn indrukwekkend eninvloedrijk oeuvre door
ASCAP bekroond met de prestigieuze Henry Mancini awardfor Lifetime Achievement. In 2010
ontving hij zijn ster op de Hollywood Walk ofFame.

RegisseurSteve McQueen (12 Years A Slave) zei: “Hans Zimmer is gewoonweg dé
hedendaagsecomponist om mee samen te werken als het gaat om het vertalen van een
verhaallijn naar filmmuziek.”

De tourneevan 2016 is ontstaan naar aanleiding van twee unieke ‘Hans Zimmer Revealed’
concerten in het legendarische Hammersmith Apollotheater in Londen in 2014. Deze
uitverkochte shows werden met laaiendenthousiasme onthaald door zowel pers als publiek.
Het lijkt ondenkbaar vooreen artiest met een carrière van tientallen jaren, maar dit waren de
allereerste volledige shows van Hans. De voorstellingen werden nog unieker doorde inbreng
van gitarist Johnny Marr enPharrell Williams.

Net zoals deshows in het Hammersmith theater wordt ‘Hans Zimmer Live On Tour’ een
verbluffende visuele ervaring ontworpen door de wereldbekende lichtontwerper Marc
Brickman. Marc werkt met zowatalle grote namen in de show business, van Pink Floyd tot



Cirque du Soleil, vanNine Inch Nails tot Barbra Streisand en is daarnaast ook verantwoordelijk
voorde uitlichting van het Empire StateBuilding in New York. De Hans Zimmer show zal niet
enkel klinken als geenander, de show zal er ook uit zien als geen ander.

Het waren deshows in het Hammersmith theater die Hans en zijn vriend Harvey Goldsmith
ertoeaanzetten om deze Europese tournee te realiseren.

Bij de lancering van de tournee zeiHans: “Ik heb altijd al een tourneezoals deze willen
brengen. Ik ben blij dat het nu ook echt gaat gebeuren. Ikvind het erg spannend om een
aantal van mijn meest getalenteerde vrienden samente brengen om een ervaring te
creëren die concertgangers nooit eerder kondenmeemaken.”

HarveyGoldsmith zei: “Er zijn een aantal concerten op tournee met orkesten die
filmmuziekspelen terwijl de bijhorende film wordt afgespeeld. Hans zal echter zijn muziek
brengen op zijn manier. Hans heeft een fantastische reeks muzikantengeselecteerd om
met hem op het podium te staan, samen met een aantal specialegasten. Dit is een show
die je niet wil missen.”

Praktische info

Paleis 12, Brussel
Donderdag 14 april 2016 – 20u00

Tickets: 110 - 95 - 75 - 55 (excl. kosten)

Reservatie: www.hanszimmer.be - 070 222 107
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OVER FIRE-STARTER

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