⏲ 16 oktober 2018, 11:04 (CEST)

Eric Vaarzon Morel geeft oorstrelende Ode aan
de Spaanse gitaar
Eric Vaarzon Morel is terug in het theater met zijn nieuwe solo voorstelling
Ode aan de Spaanse gitaar. In deze voorstelling gaat Vaarzon Morel voor
de ogen en oren van zijn publiek de uitdaging aan om op vijf
flamencogitaren tegelijk te spelen. Vijf gitaren met stuk voor stuk een mooi
verhaal.
Vaarzon Morel vertelt anekdotes over zijn bijzondere gitaren en vertroetelt de snaren. Alle
gitaren komen aan bod. Zo is er zijn befaamde Gerundino, zijn oude Stradivarius en eerste
liefde, die ooit bespeeld werd door Paco Peña. Ook zijn Picasso-gitaar komt aan bod. Deze
bouwde hij tijdens het televisieprogramma De Nieuwe Stradivarius van AVROTROS.
In november 2016 trad Vaarzon Morel met groot succes op in het Apollo Theatre Harlem New
York met het Ballet Hispanico. Daar speelde hij zijn eigen composities, die hem een vermelding
in de New York Times opleverde. Twee jaar later is het tijd om het Nederlandse publiek
wederom met zijn flamencomuziek te betoveren. Hij brengt een oorstrelende Ode aan de
Spaanse gitaar.
Op 9 november gaat de voorstelling in première in Singer Laren. Op diezelfde dag brengt
Vaarzon Morel zijn eerste album Flamenco de Hoy uit op LP met speciale tekeningen van de
internationaal bekende striptekenaar Joost Swarte.
Eric Vaarzon Morel is t/m 25 mei te zien in het theater met een Ode aan de Spaanse Gitaar.
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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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