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Bekende Nederlandse artiesten en muzikanten
brengen speciaal kerstnummer uit.
Om het Nederlandse volk in deze uitdagende tijd een hart onder de riem te steken hebben

diverse bekende artiesten en muzikanten een speciaal kerstnummer uitgebracht onder de naam

Just for Joy! Just for Joy! is een samenwerking tussen artiesten René Froger, Edsilia Rombley,

Francis van Broekhuizen, Wolter Kroes, Frank Lammers, Anna Drijver en O’G3NE, 45

muzikanten (waaronder Lavinia Meijer, Dominic Seldis, Cor Bakker, leden van o.a. het

Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie Orkest) en een koor van Maestro deelnemers

(Lucas Hamming, Monic Hendrickx, Stefano Keizers, Leona Philippo, Maartje van de Wetering

en Frits Sissing).

⏲

https://senf.pr.co/


Op zondag 13 december kwamen zij samen in Het Concertgebouw in Amsterdam om

coronaproof het kerstnummer It’s The Most Wonderful Time Of The Year op te nemen als

cadeau aan alle Nederlanders. Het nummer is opnieuw gearrangeerd door Bob Zimmerman en

is vanaf vandaag te beluisteren op streaming diensten als Spotify en iTunes. Alle betrokkenen

werkten hier belangeloos aan mee en eventuele opbrengsten komen ten goede aan twee goede

doelen (Muziek aan Bed en Jonge Strijkers).

 



Just for Joy! is een initiatief van Dominic Seldis in samenwerking met het Concertgebouw en

Tuvalu Media. Dominic Seldis: ‘This project came out of desperation. I was desperate to do

something positive before the end of this miserable year and decided that there is nothing

better to cheer everyone up than to give a gift - the gift of music.’

 

Het nummer It’s The Most Wonderful Time Of The Year en de bijbehorende videoclip is vanaf

vandaag te vinden op o.a. Spotify, iTunes en Youtube.

 

Klik hier om het nummer te beluisteren en hier voor een korte teaser van de videoclip.

Kijk voor meer informatie op www.justforjoy.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!

Senf Theaterpartners
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