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Harry Sacksioni met drie programma' op
tournee
In het aankomend seizoen 2019/2020 speelt gitaarvirtuoos Harry Sacksioni maar liefst drie

verschillende programma’s!

Vanaf september t/m december 2019 maakt hij deel uit van het programma THE STONES vs

THE BEATLES BATTLE, waarin het verhaal, de hits en de vete van de twee grootste bands ooit,

aan bod komen. De zangers zijn niemand minder dan Syb van der Ploeg (Stones) en Edward

Reekers (Beatles).

Vanaf 12 december 2019 tot en met 19 februari 2020 speelt Harry de succesreprise van zijn solo

programma SMOKY STRINGS. Op vijf verschillende gitaren speelt hij composities die schuren

tegen de (fingerstyle) blues, een groot funky gehalte hebben of juist op een verstilde manier de

snaren van zijn gitaren doen smeulen.

Vanaf maart 2020 tot eind mei gaat Harry op tournee met The Five Great Guitars met het

programma: LEGENDS. Een prachtige mix van allerlei stijlen met nummers van o.a. JJ Cale,

Larry Carlton, George Harrison, Steve Wonder, Fleetwood Mac, Prince, The Allman Brothers

Band etc. Buiten Harry spelen: Jan Kuiper, Digmon Roovers, Marcel de Groot en Zoumana

Diarra.

Onderstaand vindt u de voorlopige speeldata van elk van de drie tournees:

www.harrysacksioni.nl

Noot voor redactie / niet voor publicatie:

Voor interviewverzoeken, persmateriaal of meer informatie kunt u contact opnemen:

⏲

Lonneke van der Loos
Lonneke@senf.nl  
(010) 59 23 155
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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 Theaterpartners
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