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Ruben Hein voor het eerst solo in het theater
Ruben Hein gaat vanaf maart de theaters in met zijn eigen solovoorstelling

Boventoon. Ruben laat aan de hand van zijn muziek en persoonlijke

herinneringen, met de broodnodige zelfspot, zien hoe het voor hem was zijn

nieuwe plaat Groundwork Rising te maken. Zijn meest persoonlijke werk tot nu

toe.

Voor dit album trok de zanger, pianist en songwriter zich enkele dagen terug in een bos met

enkel een rammelende, rode piano. Daar vond hij zijn muzikale basis terug en legde hij de

fundering van zijn nieuwe album. In zijn theatertour neemt hij jullie mee naar deze basis.
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Een solo theatertour is een spannende stap voor Ruben. “Ik merk dat ik het vooruitzicht van een

complete solo theatertour naast heel tof, behoorlijk spannend vind. Niet alleen omdat het in

mijn eentje is daarom een wat andere aanpak vereist dan shows zoals ik ze gewend ben, maar

omdat het de eerste keer is dat ik wat meer van mezelf laat zien. Verschuilen achter alleen

muziek, of de bandleden om me heen, kan niet meer. Met als gevolg dat ik de tijd en rust hebt

om dieper op de muziek, en de verhalen eromheen, in te gaan. Dat is voor mij een hele nieuwe,

gave en spannende stap in mijn carrière.”

Ruben is bij het grote publiek bekend geworden door zijn deelname aan Linda’s Zomerweek en

als winnaar van Wie is de Mol?. Met onder andere één miljoen streams op Spotify afgelopen

jaar is Ruben niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Vanaf dit jaar is

Ruben artistiek leider en dirigent bij het Nationaal Jeugd Jazz Orkest.

Boventoon is vanaf 12 maart t/m 18 mei te zien in het theater.

De première is op zondag 24 maart in De Kleine Komedie Amsterdam.

Speellijst en kaarten via rubenhein.nl
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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
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heeft hart voor theater!
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