
 15 april 2019, 12:30 (CEST)

Succesvolle Alex Klaasen Revue –
Showponies krijgt opvolger.
De Alex Klaasen Revue - Showponies was een ongekend succes. Pers en publiek

waren laaiend enthousiast, de tournee was compleet uitverkocht en de

voorstelling werd genomineerd voor de Poelifinario. Daarom komt Alex Klaasen

nu met Showponies 2: opnieuw een spannende revue zonder weerga, vol

verkleedpartijen en dubbele bodems, ‘tongue in cheek’, jurken, pruiken en

opgewonden hobbelpaarden. Met dezelfde cast waaronder Freek Bartels, Jip Smit

en Daniel Cornelissen. Showponies 2 is van september 2019 t/m april 2020 te zien

door het hele land en gaat op 7 oktober in première in DeLaMar Theater,

Amsterdam. De kaartverkoop voor de tour is vandaag gestart.
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In De Alex Klaasen Revue – Showponies 2 staat alles op zijn kop en barst er weer een revue los

vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang, dubieuze woordspelingen en nog veel meer.

Showponies 2 wordt een rollercoaster van humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick.

Speciaal voor iedereen die wil lachen om zichzelf. Voor iedereen die verrast wil worden. De

tragiek schuilt weer in de camp, de boodschap is gehuld in tule en glitter; het persoonlijke

verhaal zit in de scherpe pasjes en wie Alex Klaasen nou eigenlijk precies is, mag het publiek

helemaal zelf bepalen.

 

De Alex Klaasen Revue – Showponies 2 is een productie van MORE Theater Producties. Zij

produceerden eerder o.a. De Marathon, Rundfunk, ’t Schaep met de 5 Pooten en Showponies.

 

Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.alexklaasen.nl

 

Credits:

Regie: Gijs de Lange

Co-regie: Esther Habbema

Choreografie/staging: Daan Wijnands

Teksten: Alex Klaasen, Jurrian van Dongen en Niek Barendsen Muziek: Jan Groenteman, Keez

Groenteman, Peter van de Witte en Rutger de Bekker Cast: Alex Klaasen, Freek Bartels, Jip

Smit, Daniel Cornelissen, Kiefer Zwart, Desi van Doeveren, Stef van Gelder, Cripta Scheepers en

Roman Brasser

Voor meer informatie en persaanvragen:

Esther Kroeze
esther@moretheater.nl
06 160 48213
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