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Dolly Dots terug met theatertournee
De Dolly Dots maken bekend dat zij na 41 jaar, vanaf september 2020,
beginnen aan een theatertournee langs 31 steden. De tournee, getiteld:
Sisters on tour gaat in het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam in première
en sluit 5 februari 2021 af in Koninklijk Theater Carré.
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De Dolly Dots spelen niet alleen hun hits maar vertellen ook verhalen over hoe het was om in de

jaren tachtig onderdeel te zijn van een populaire meidengroep. Wat gebeurde er achter de

schermen en hoe gingen ze daarmee om? Volgens de Dots zelf wordt het: “Een intieme avond

met voormalige tieneridolen die met veel zelfspot terugkijken naar die bijzonder tijd met

elkaar”. De intimiteit van het theater leent zich hier veel beter voor dan twee of drie mega

concerten.

De Dolly Dots zijn: Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en

Angéla Kramers.

Ze zullen worden begeleid door Sven Figee. De Dolly Dots kunnen putten uit meer dan 25 Top-

40 hits zoals: Love Me Just a Little Bit More, Radio en Hela - Di - Ladi - Do.

De kaartverkoop is gestart. Exclusief via dollydots.com en de Nationale Theaterkassa of via

0900 9203 (45 c.p.m.).

Download high.res. beeldmateriaal:

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:

Eline de Wit
eline@senf.nl  
010 5937 293

http://dollydots.com/
http://ntk.nl/
https://senf.pr.co/images/343745
https://senf.pr.co/documents/41400
mailto:eline@senf.nl


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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