
Edison winnares Karsu gaat het theater in

Karsu, de jonge Nederlandse zangeres-songwriter met Turkse roots én kersverse Edison-

winnares, begon haar muzikale carrière als klassiek pianiste. Later ontwikkelde ze een interesse

in jazz, pop en Turkse muziek, en zo ontstond haar huidige sound: een geheel eigen blend van al

deze stijlen. Met haar nieuwe theatertour Play My Strings gaat Karsu naar haar begintijd. De

liedjes van de albums Live aan ‘t IJ, Confession en Colors heeft Karsu speciaal voor deze

theatertour voorzien van een licht klassiek jasje, met nieuwe arrangementen voor strijkers. Ook

brengt ze nieuw werk ten gehore.

Play My Strings gaat in première op donderdag 9 februari 2017 in C.C. Griffioen in Amstelveen.

Zangeres Karsu is pas 26 jaar maar heeft nu al in meer dan vijftien landen opgetreden, stond

drie keer in de befaamde Carnegie Hall in New York en speelde twee keer op het North Sea Jazz

Festival. In september 2015 verscheen haar tweede studioalbum Colors, waarvoor ze in juni

2016 de Edison Jazzism Publieksprijs in ontvangst mocht nemen.

KARSU - Play My Strings Tour

https://youtu.be/btD8OEqcMMA


OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

Bandleden:

Karsu – piano en zang

Yanna Pelser – viola

Cèlia Torres Ruiz – cello

Çisem Özkurt – viool

Regie: Leoni Jansen
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