
Isabelle Beernaert brengt een onvergetelijke
jazzvoorstelling

Vanaf januari 2017 brengt choreografe Isabelle Beernaert de nieuwe productie Unforgettable,

One night in Manhattan. In deze zinderende revivalshow neemt zij de bezoekers mee terug naar

de romantiek van de jaren ’40 tot ’60 in het swingende New York. Met muziek van o.a. Frank

Sinatra, Fred Astaire, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. De choreografe, bij het grote publiek

bekend om haar emotionele moderne choreografieën, gaat met Unforgettable terug naar haar

muzikale roots: jazz. Samen met zeven dansers, een vijfkoppige live jazzband onder leiding van

Frank Deruyter en Ivar Oosterloo in de rol van crooner, laat ze oude tijden herleven in een

cross-over van decennia. Oude nummers van toen in een swingend nieuw jasje gegoten en

nummers van nu in de sfeer van toen.



Isabelle Beernaert

Na haar succes bij So You Think You Can Dance en haar overwinning bij the Ultimate Dance

Battle maakte Isabelle zes succesvolle theater-shows, o.a. Glass, en Under my Skin. Op dit

moment is zij op tour met de moderne dansvoorstelling Ne me quitte pas, een remake van de

succes-voorstelling uit 2011. De voorstelling Unforgettable, One night in Manhattan is een

eerbetoon aan haar vader, die Isabelle de jazzmuziek met de paplepel ingegoten heeft.

Ivar Oosterloo



Tijdens de audities herkende Isabelle, behalve een overeenkomst in stem, ook een gelijkenis in

de levensloop van Frank Sinatra en Ivar Oosterloo. Daarom koos ze hem in de rol van crooner.

Ivar werd bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland in 2012. Met Marco Borsato als

coach werd hij uiteindelijk vierde. Na zijn deelname aan het televisieprogramma bracht hij de

singles Dansen In Mijn Hoofd en Alles Of Niets uit en werd hij door 100% NL genomineerd als

'Beste nieuwkomer van het jaar'. Anderhalf jaar na de finale werd het stil rondom de zanger.

Zijn energie was op. Hij liet zich opnemen in een kliniek om zijn problemen met verslavingen

het hoofd te bieden. Maar nu is hij ruim 2,5 jaar clean en helemaal klaar voor zijn rol als

crooner in Unforgettable, one night in Manhattan. Tevens is hij druk bezig nieuwe nummers te

schrijven.

Unforgettable, One night in Manhattan speelt van 19 januari t/m 23 april 2017. Voor meer

informatie en de speellijst kijk op:

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie / niet ter publicatie:

Voor meer informatie en interviewaanvragen neem contact op

Unforgettable, One night in Manhattan

http://senf.pr.co/images/233156
http://senf.pr.co/images/233155
http://www.ntk.nl/voorstelling/unforgettable


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!
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