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‘Beste Akoestische Gitarist van de Benelux’
Harry Sacksioni toert door Nederland met
jubileum-programma
Lezers van het maandblad Gitarist Magazine en het platform Gitarist.nl hebben

Harry Sacksoini tijdens de Gitarist Poll Awards 2022 voor het twaalfde jaar op rij

uitgeroepen tot Beste Akoestische Gitarist van de Benelux. De Awards zijn de

graadmeter van wat ‘in’ is op dit moment wat betreft gitaarspel. Een mooie kroon

voor Harry op zijn 50-jarig optreed-jubileum, dat hij viert met een nieuw solo

programma in de theaters en zijn gelijknamige anekdoteboek.

⏲
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De afgelopen 50 jaar is Harry Sacksioni ieder jaar op tournee geweest, in binnen- en

buitenland. En ook dit theaterseizoen gaat de Beste Akoestische Gitarist van de Benelux weer

op tour met een jubileumprogramma dat rijkelijk gevuld is met hoogtepunten uit zijn

uitgebreide catalogus. Ook nieuw werk komt aan bod, de inspiratie om nieuwe composities te

schrijven lijkt bij Harry namelijk nooit te stoppen.

Dat kunnen ze allemáál wel zeggen…

De titel van de voorstelling - Dat kunnen ze allemáál wel zeggen… - verwijst naar een van de

vele verhalen uit zijn gelijknamige boek, die vijftig jaar reizen en optreden heeft opgeleverd.

Mooie, bizarre, bijzondere en hilarische anekdoten waarvan een aantal ook zeker tijdens dit

jubileumprogramma voorbij zal komen!

Zijn ontwapende en humoristische verteltrant in combinatie met Harry’s technisch vermogen

om ‘een hele band uit zijn gitaar te toveren’, maken van dit jubileum-optreden een

overrompelende en persoonlijke gebeurtenis. Hij maakt meer dan waar dat hij een eigenzinnig

en uniek fenomeen is binnen de Nederlandse muziekwereld.

https://senf.pr.co/images/419862


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!

Niet voor niets is hij Edison winnaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, werd er een trein

naar hem vernoemd en werd hij dus op het twaalfde jaar op rij verkozen tot Beste Akoestische

Gitarist van de Benelux. Check voor speeldata en tickets voor Harry Sacksioni – 50 jaar On

Stage - Dat kunnen ze allemáál wel zeggen www.harrysacksioni.nl.
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Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met

Daisy van den Nieuwenhuizen, Senf Theaterpartners: daisy@senf.nl | 010 593 35 39

Website: www.harrysacksioni.nl  
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