
 30 januari 2020, 15:21 (CET)

Stef Bos op theatertournee met nieuw album
TIJD om te gaan leven
Stef Bos brengt morgen op vrijdag 31 januari zijn nieuwe album TIJD om te
gaan leven en gaat vanaf februari het theater in met een gelijknamig
theaterconcert. Het nieuwe album is geschreven op de drempel van een
nieuw decennium. Een optimistisch manifest van iemand die een weg heeft
afgelegd. Een begin van een nieuwe cyclus waarin de teksten soms
terugkijken maar meestal vooruit. Het album is geschreven, opgenomen en
gemixt in België, Zuid-Afrika en Nederland, de landen waar hij thuis komt.

Deze tour is de laatst theatertournee in zijn huidige vorm; een grote theatertournee samen met

een  band langs vele theaters. Na meer dan en kwart eeuw zullen de projecten in de toekomst

van kortere duur zijn, er zijn veel plannen voor binnen en buiten het theater. Stef Bos wil

ruimte maken voor solo voorstellingen of kleine projecten die als een laboratorium dienen voor

nieuw werk. Een nieuw decennium dat Stef ruimte geeft om op avontuur te gaan.
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Over de nummers van TIJD om te gaan leven

 

Ruimte, Alles wat onhaalbaar lijkt en TIJD om te gaan leven klinken als een horizon waar de

zon opkomt. De klim en Nergens geweest kijken terug met een vooruitziende blik. Haal mij uit

mijn hoofd is een manifest voor levenslust. Ons hoofd is een huis is een mooie samenwerking

met Diggy Dex ontstaan door Stef Bos zijn betrokkenheid bij de Hersenstichting. Mooier met

de tijd is een ode aan het ouder worden en Lorelei een spiegel die de geboorte van een kind je

voor kan houden.

 

‘’Hoe kleiner je bent

Hoe groter de ruimte

Hoe verder je gaat

Hoe dichter je komt’’ (Ruimte)

Ook is zijn album Ridder van Toledo een onderdeel van de voorstelling. Een album waarin het

kind in ons aan het woord komt en kijkt naar de liefde, de verbeelding en het menselijk gedoe.

 

De theatervoorstelling Stef Bos TIJD om te gaan leven is vanaf 7 februari in verschillende

theaters in het land te zien.

High.res. beeldmateriaal:



https://senf.pr.co/images/344039
https://senf.pr.co/images/344040
https://senf.pr.co/images/344041
https://senf.pr.co/images/344042


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 (pers)aanvragen neem contact op met:

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478
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