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Jan Akkerman en Bert Heerink eren The Rolling
Stones' meesterwerk Sticky Fingers in
theatertour
50 jaar nadat The Rolling Stones in 1969 hun gevierde album
Sticky Fingers creëerden, speelt Legendary Albums Live de plaat
integraal in het theater. Jan Akkerman, Bert Heerink en de
Bombitas nemen, samen met de Legendary Albums Liveband,
het materiaal vocaal en muzikaal voor hun rekening.

Sticky Fingers werd destijds al unaniem geroemd als het creatieve hoogtepunt van Mick Jagger,

Richards & Co; een halve eeuw later is dit album nog steeds een van dé klassiekers. Sticky

Fingers was het eerste album ooit dat The Rolling Stones in eigen beheer uitgaf. Ook de cover

werd wereldberoemd; Andy Warhol's iconische spijkerbroekcover met ritssluiting. De

voorstelling wordt afgewisseld met achtergrondverhalen over The Rolling Stones en eigen

ervaringen van de bandleden met de Stones.

Legendary Albums Live – The Rolling Stones’ Sticky Fingers gaat op 31 januari in première in

Schouwburg Het Park te Hoorn en is tot juni te zien in de Nederlandse theaters.  
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Jan Akkerman, Bert Heerink en Legendary Albums Live

Jan Akkerman verwierf internationale bekendheid met zijn band Focus (van de wereldhit

Hocus Pocus) waarmee hij door Europa en VS toerde en samenspeelde met o.a. Gentle Giant,

Frank Zappa en Yes. In 1973 werd Akkerman uitgeroepen tot beste gitarist van de wereld. In

zijn solocarrière speelde hij onder meer met Herman Brood, Paco de Lucía, Peter Banks,

Solution en B.B. King. Afgelopen oktober bracht Jan Akkerman  zijn laatste solo album Close

Beauty uit.

Bert Heerink werd voornamelijk bekend als zanger van de internationaal bekende

hardrockband VandenBerg en als bandlid van de heavymetalband Picture. In 1995 scoorde

Heerink met het nummer Julie July een top 10-hit in de Nederlands hitparades. In 2000 was

Heerink zanger bij de reünie van de band Kayak.



Legendary Albums Live is een productie van producent, zanger en componist Peter Groot

Kormelink. Elk jaar brengt Peter Groot Kormelink een legendarisch album naar de theaters.

Met Legendary Albums Live bracht hij eerder de producties: Stevie Wonder - Songs In The Key

of Life, U2 – The Joshua Tree by 3JS, Dire Straits – Brothers in Arms en Bruce Springsteens

Born in the U.S.A.

 

De speellijst vind je hier:

https://www.ntk.nl/voorstelling/legendary-albums-live
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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!

Voor meer informatie en/of persaanvragen:

Credits

Producent: PGK Events (o.a. Top 2000 live)

Met: Jan Akkerman (gitaar), Bert Heerink (zang), de Bombitas: Lies Schilp en Inge Bonthond

(zang), Rob Winter (gitaar), Jan-Peter Bast (toetsen), Arie den Boer (drums) en Marco Dirne

(bas).

Regie: Winfred van Buren

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478
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