‘s-Hertogenbosch, 23 januari 2019

Sterrencast voor Aida in Concert

Tony Neef naast Willemijn Verkaik en Freek Bartels in Aida in
Concert
Stage Entertainment is verheugd te melden dat Tony Neef naast Willemijn Verkaik en Freek Bartels in Aida in
Concert te zien zal zijn. Van 20 tot en met 30 juni is het openluchtconcert zes keer te zien op het festivalterrein
van Autotron in ’s-Hertogenbosch. Daarmee heeft Aida in Concert nu al een sterrencast, met Willemijn in de
rol van Amneris en Freek als Radames. Tony speelt de rol van Zoser, de vader van Radames. Tony Neef is een
van de meest ervaren musicalacteurs van Nederland. Sinds hij in 1995 zijn musicaldebuut maakte heeft hij in
meer dan veertig voorstellingen gestaan. Ook schreef hij liedteksten voor onder andere Willeke Alberti, Antje
Monteiro, Jeroen van der Boom, Ruth Jacott, Tim Douwsma en Wolter Kroes. Ook heeft Tony vier nominaties
voor een Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol op zijn naam staan.
‘Afgelopen zomer heb ik mogen ervaren hoe bijzonder het is om een musicalconcert in de openlucht te geven,’
laat Tony Neef weten. ‘Ik stond in Elisabeth in Concert en het is anders om in de openlucht op te treden dan in
het theater. De sfeer, de ambiance is zo mooi. Je merkt het aan het publiek, maar ook de cast geniet van zulke
avonden. Daarom verheug ik me enorm op Aida in Concert. Het verhaal van Aida is prachtig. Een liefdesverhaal
dat blijft ontroeren.’
Het verhaal
Aida is een musical geschreven door Elton John en Tim Rice, gebaseerd op het verhaal van de gelijknamige opera
van Giuseppe Verdi op een libretto van Antonio Ghislanzoni. Aida speelt zich af in het Egypte van de farao's, dat
in strijd is met het buurland Nubië. Tijdens een expeditie op vijandelijk gebied neemt de Egyptische legerkapitein
Radames een groep vrouwen gevangen waaronder de beeldschone Aida. Radames weet dan nog niet dat Aida de
dochter van de koning is maar is wel op slag onder de indruk van haar. Hij schenkt haar als slavin aan zijn
verloofde, prinses Amneris. Wat niet mag, gebeurt toch: Aida en Radames worden hopeloos verliefd op elkaar.
Zonder het te beseffen roept Radames daarmee het noodlot over hun drieën af. Want het huwelijk van Radames
met de dochter van de farao is aangekondigd terwijl hij eigenlijk verliefd is op Aida. Amneris merkt dat haar
aanstaande echtgenoot van een ander houdt. Op haar beurt raakt Aida in een innerlijke tweestrijd omdat zij de
dochter van de koning van Nubië is en een verhouding met Radames gezien zal worden als verraad van haar volk
Praktische info
Kaarten voor de zes openluchtconcerten van 20 tot en met 30 juni zijn verkrijgbaar op www.aidainconcert.nl
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