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Dominic Seldis presenteert vanaf januari 2020
Music, Maestro!
Nederlands meest geliefde Brit, bekend van o.a. het hitprogramma Maestro, komt

vanaf januari 2020 met zijn eigen theatershow genaamd Music, Maestro! Met

deze ‘entertaining and spectacular musical journey’ deelt hij, net als in het

programma Maestro, zijn passie en enthousiasme voor de kracht en schoonheid

van (klassieke) muziek.

⏲

https://senf.pr.co/


Voor contrabassist, dirigent en presentator Dominic Seldis (1971), die zijn thuisland Engeland

in 2008 verruilde voor Nederland, komt hiermee een lang gekoesterde wens uit. Van jongs af

aan bezocht hij talloze concerten van uiteenlopende genres, van Stevie Wonder tot The Drifters,

van musicals als Cats tot de Berliner Philharmoniker. Hier ontstond zijn fascinatie voor de

magie van het podium.



‘Door Maestro ontdekte ik dat miljoenen Nederlanders van klassieke muziek houden, net als

ik.  Hoewel ik al jaren als contrabassist op het allerhoogste niveau bij het Concertgebouworkest

speel, grijp ik daarnaast iedere kans aan om klassieke muziek op een eigen, vrije en nieuwe

manier te delen met een breed publiek’, aldus Dominic.

In Music, Maestro! dirigeert en speelt hij zijn favoriete klassieke -, jazz- en filmmuziek, samen

met zijn orkest bestaande uit negen topmusici. Verweven met humoristische, persoonlijke

verhalen en verbluffende videobeelden. Wie weet ben jij ook even dirigent die avond? Dominic:

‘I guarantee, you will go home with a smile on your face’!

Music, Maestro! is vanaf 15 januari tot en met 29 maart 2020 te zien in de Nederlandse

theaters en gaat op zondag 19 januari in première in de Philharmonie in Haarlem. Kijk voor

meer informatie en de speellijst op www.musicmaestro.nl

http://www.musicmaestro.nl/
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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!

Senf Theaterpartners
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