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De Vreemde Kostgangers laatste keer op
tournee!
In het voorjaar van 2020 is de Nederlandse supergroep Vreemde Kostgangers

met Henny Vrienten (o.a. Doe Maar), George Kooymans (o.a. Golden Earring) en

Boudewijn de Groot nog éénmaal exclusief te zien in 38 theaters in Nederland en

België. Voor Boudewijn de Groot betekent dit een dubbel afscheid, op 15 mei sluit

hij met Vreemde Kostgangers zijn tourcarrière af met hun laatste optreden in

Koninklijk Theater Carré.
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Met deze unieke tournee wordt het de laatste keer dat de iconen uit de Nederlandse

muziekindustrie en hun band, Jasper Slijderink op toetsen en Rick van Wort op drums, hun

muzikale krachten bundelen. Verwacht een compilatie van (succes)nummers van beide albums

en zowel bekende als nieuwe nummers uit ieders eigen repertoire. Kortom, een voorstelling

waarin drie vrienden dieper in de muziek duiken, vertellen over wat hen heeft geïnspireerd en

nog éénmaal het best van hun gezamenlijke kunnen geven.

 

Vreemde Kostgangers ging voor het eerst live in 2016. George, Henny en Boudewijn waren al

jaren bevriend, maar hadden nooit samen op één podium gestaan. Ze creëerden een geheel

eigen sound die resulteerde in reeds twee uitverkochte tournees en twee succesvolle albums:

Vreemde Kostgangers, winnaar BUMA NL Award 2017 en Nachtwerk dat in november

eveneens 2017 lovend werd ontvangen.

 

De tournee van Vreemde Kostgangers begint op 13 februari in Gouda en sluit 15 mei af in

Carré. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

 

Voor tickets en speeldata: De Nationale Theaterkassa: www.ntk.nl of bel 0900-9203 (45 cpm).

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met:
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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!

Henriëtte van Eckeveld
henriette@senf.nl
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