
Mirusia terug in de Nederlandse theaters met
betoverende show
Vorig jaar heeft de Nederlands-Australische sopraan Mirusia haar tournee
in Nederland moeten uitstellen vanwege haar zwangerschap. Als kersverse
moeder keert ‘de engel van Rieu’ terug naar ons land. Beleef dit najaar een
betoverende avond, ‘an enchanted evening’, met Mirusia.

In Mirusia’s nieuwe show brengt zij met haar internationale orkest de mooiste muziek. Van

klassiek naar pop: ‘evergreens’ uit musicals, popsongs met een klassieke twist en beroemde

klassieke melodieën. Uiteraard zal ze Schubert’s ‘Ave Maria’ zingen, maar ook veel verrassende

nieuwe stukken die ze nooit eerder in Nederland zong.

Mirusia heeft een carrière uit een sprookjesboek. Op jonge leeftijd werd ze ontdekt door André

Rieu en met hem treedt ze al ruim 10 jaar lang over de hele wereld op. Ook met haar

solocarrière gaat het voor de wind. Deze sprankelende persoonlijkheid groeide in Australië uit

tot een ster. Al meermalen heeft ze in haar geboorteland op nummer één gestaan in de

poplijsten en staat ze bekend als ‘the unconventional pop star’. Ook in Nederland stond haar

album My Favorite Things wekenlang in de top 20.

An enchanted evening with Mirusia is tussen 20 september t/m 28 oktober te zien in de

Nederlandse theaters.
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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!

Senf Theaterpartnersnewsroom

https://senf.pr.co/
http://senf.pr.co/
https://senf.pr.co/images/279533

