
Harry Sacksioni voor de 5e keer verkozen tot
de beste akoestische gitarist van de Benelux

Tijdschrift Gitarist organiseerde voor de zevende keer de Gitarist Poll. In deze poll mogen

liefhebbers stemmen o.a stemmen op de favoriete gitaristen en bassisten van het afgelopen jaar.

Zij verkozen gitaarvirtuoos Harry Sacksioni voor de vijfde keer op een rij tot de beste

akoestische gitarist van de Benelux!

Harry Sacksioni: ‘Nu dus al voor het 5de jaar op rij! Het is een enorme blijk van waardering

voor mijn spel op zowel mijn CD’s als tijdens de live optredens! Zeker omdat de keuze niet door

een jury gedaan wordt maar door het publiek en de lezers van het blad Gitarist. Dat zegt veel!'

Bij zijn verkiezing vorig jaar voegde Harry dit nog toe:'Uiteraard weet ik als geen ander dat er

onder muzikanten zelf geen wedstrijd kan bestaan. De kracht zit hem nu juist in de

verscheidenheid van al die gitaristen. Die verschillende karakters en de daaruit voortvloeiende

uiteenlopende technieken vormen een schitterend landschap voor de liefhebber.'



Op dit moment toert Harry door het land met zijn nieuwe programma Once upon a time… Hier

laat hij zijn gitaar spreken via zijn meest geliefde filmmuziek. Na het bijwonen van een

imponerend live optreden van de grote filmcomponist Ennio Morricone, sloeg de vonk bij Harry

over en werd filmmuziek zijn nieuwe uitdaging. Hoofdthema’s uit o.a. Once Upon a Time in the

West, The Pink Panther, The Sting en James Bond krijgen de bijzondere ‘Sacksioni aanpak’.

Ook maakt hij ruim baan voor de muziek die hij onder verschillende TV-reclamefilms speelt,

waaronder Vincent (Don McClean). Omdat Harry als componist nooit stil zit, zal uiteraard

nieuw materiaal niet ontbreken. Aangevuld met nummers van zijn live dubbel-cd Vijfenzestig.

Bekijk hier de trailer voor zijn nieuwe show:

Voor speeldata en kaartverkoop:

Harry Sacksioni - Once Upon a Time...

Harry Sacksioni

http://www.ntk.nl/voorstelling/harry-sacksioni
https://youtu.be/VC4xT0_6jAc


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!

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

Noot voor de redactie / niet ter publicatie

Harry is beschikbaar voor (telefonische) interviews over zijn show en zijn liefde voor de gitaar.

Voor meer informatie en aanvragen:

Jannie Post
jannie@senf.nl
020-620 8804

Senf Theaterpartnersnewsroom

http://senf.pr.co/
http://senf.pr.co/
mailto:jannie@senf.nl

