
Dominic Seldis opnieuw het theater in met
tweede theatershow Simply, Dominic!
Nederlands meest geliefde Brit komt met zijn tweede theatershow genaamd

Simply, Dominic. Simply, Dominic belooft een intieme muzikale avond te

worden, met de beste klassieke -, jazz- en filmmuziek. In deze voorstelling staat

Dominic Seldis samen met Rembrandt Frerichs (piano) en Vinsent Planjer

(drums) op het podium. Simply, Dominic is tot en met 19 december te zien in de

Nederlandse theaters.

https://senf.pr.co/


Dominic, bekend van o.a. het hitprogramma Maestro, brengt met zijn muzikale trio een unieke

kleinschalige show en geeft daarmee een exclusief inkijkje in zijn wereld vol onvergetelijke

muzikale momenten. Een avond waarin hij zijn favoriete muziek vervlecht met hilarische

anekdotes; “u verlaat de zaal gegarandeerd met een ‘smile on your face’.”

 

“I have been dreaming of getting back on stage for months now, and I need to make up for lost

time so this show is the perfect ‘comeback’ tour. I have created Simply, Dominic especially for

these times in mind. There is going to be a wide variety of music I love, sewn together with

stories about my life told in my typical English humour style all performed in theaters that have

been picked because we know they are safe and comfortable so everyone can enjoy the show to

the max. All I have to hope now is that my concert clothes still fit me! ”, aldus Dominic Seldis.

 



Als contrabassist, dirigent en presentator laat Dominic geen gelegenheid voorbij gaan om

klassieke muziek te promoten onder een zo breed mogelijk publiek. Zijn theatershow Music,

Maestro! trok afgelopen seizoen volle zalen, maar moest halverwege de tournee stoppen

vanwege de coronamaatregelen. Music, Maestro! is vanaf februari 2021 weer te zien in het

theater. Aanstaande vrijdag 28 en zondag 30 augustus is een speciale Music, Maestro Lite! te

zien in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

 

Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.ntk.nl
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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:

 

Esther Kroeze
esther@moretheater.nl  
020-4562500

Senf Theaterpartners
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