Amsterdam, 4 januari 2019

David Bowie’s Lazarus krijgt eigen tram
Al 30.000 kaarten voor Bowie musical verkocht

Ter ere van de geboortedag van David Bowie op 8 januari rijdt er zes weken
lang een speciale Lazarus tram door de straten van Amsterdam. Lazarus is
het laatste project dat David Bowie afrondde voor zijn dood op 10 januari
2016. Stage Entertainment Nederland brengt de productie nu naar
Nederland. Vanaf oktober is de voorstelling drie maanden te zien in
DeLaMar Theater in Amsterdam. Begin december werd bekend gemaakt dat
Gijs Naber de hoofdrol zal gaan spelen. Albert Verlinde, producent en
algemeen directeur van Stage Entertainment Nederland: “Het is fantastisch
om te zien hoe Bowie nog steeds leeft in Nederland. Binnen een maand zijn
er al ruim 30.000 kaarten verkocht voor deze bijzondere voorstelling, dat is
meer dan de helft van het aantal beschikbare kaarten. Een unicum en reden
te meer om Bowie op zijn geboortedag letterlijk een gezicht te geven in het
Amsterdamse straatbeeld.” Meer informatie: www.bowielazarus.nl.
Over Lazarus
Popfenomeen David Bowie overleed op 10 januari 2016. Eén van zijn allerlaatste
projecten was de musical Lazarus. Hij ontwikkelde de musical met Enda Walsh
(script) en regisseur Ivo van Hove. Van Hove neemt ook de regie van de
Nederlandse productie voor zijn rekening. Lazarus is een vervolg op het boek The
Man Who Fell to Earth van Walter Tevis. Bowie vertolkte zelf de hoofdrol van Thomas
Newton in de filmbewerking uit 1976, geregisseerd door Nicolas Roeg. In Lazarus
ontmoeten we Thomas Newton opnieuw. De voorstelling is een avontuurlijke trip
door Bowie’s geniale geest. Een reis die uiteraard wordt omlijst met legendarische
Bowie hits, waaronder ‘Heroes’, ‘Absolute Beginners’, ‘Changes’, ‘All the Young
Dudes’, ‘This is Not America’ en uiteraard ‘Lazarus’, voor de musical geschreven en
later uitgebracht op Bowie’s laatste album Blackstar. Lazarus wordt in Nederland
geproduceerd door Stage Entertainment Nederland in samenwerking met Robert Fox
en Jones/Tintoretto Entertainment en The New York Theatre Workshop.

