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Internationale hit-theatershow Michael Starring
Ben terug in Nederland
Na een uitverkochte reeks voorstellingen in 2019 toert de Engelse
succesproductie Michael Starring Ben in mei opnieuw langs de Nederlandse
theaters. De King of Pop wordt herdacht met een wervelende show die in
Groot-Brittannië lovende recensies kreeg, en waarin alle grote hits oor en
oog passeren.
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Dit choreografische theaterspektakel wordt uitgevoerd door de dansende en zingende Michael

Jackson vertolker Ben Bowman. Al van kinds af is Ben gefascineerd door Michael en dankzij

zijn jarenlange ervaring heeft hij zijn zang- en danskunsten zo geperfectioneerd dat het publiek

ook echt gelooft naar Michael Jackson zelf te kijken. Het doel van Ben is dan ook om de muziek,

dans en het charisma van Michael over te brengen naar het podium. Hij wordt hierbij geholpen

door vier grandioze dansers en muzikaal ondersteund door een stevige band.  

 

“Adembenemend” en “Onmisbaar”, het zijn twee van de vele lovende reacties van critici in

Groot-Brittannië. En ook in Nederland werd de tour in 2019 met veel enthousiasme onthaald.

Het publiek wordt tijdens deze adembenemende show niet alleen getrakteerd op de grootste

hits van Michael Jackson zelf, maar ook van The Jackson 5. Verwacht een reis langs meer dan

30 jaar van Michaels muziek met grootse hits als Thriller, Billie Jean, Beat It, Man in the Mirror

en nog veel meer...  

 

Micheal starring Ben is gedurende de maand mei in verschillende theaters in Nederland te zien.

Kijk voor meer informatie en tickets op www.ntk.nl/voorstelling/michael-starring-ben.
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Bekijk voor meer informatie, beeld- en videomateriaal de Media Kit

Producent: BV de Bende

Met: Cast uit Groot Brittannië starring Ben!

Tourneeplanning en Publiciteitsmateriaal: Senf Theater, Delft

tel. +31 (0)10 592 31 55 of www.senf.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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