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Denise Jannah was de afgelopen seizoenen
zeer succesvol in de theaters met haar
voorstellingen “ELLA!” en “Tribute to
Mahalia Jackson”. Dit in navolging van de
vele theatervoorstellingen waaraan zij
meewerkte in haar rijke muzikale carrière.
Vaak voorstellingen die ook internationaal de
aandacht trokken.
Op dit moment werkt zij aan haar nieuwe
album, een tweede album waarop de poëzie
centraal staat, wat ook het geval is in de
theatershow voor het seizoen 2020-2021.
Zoals Denise over de dichters zegt in de
bijlage bij haar album “Gedicht Gezongen”,
‘Met alle respect voor hen en hun werk heb
ik bij het componeren van de muziek als
uitgangspunt genomen dat het gedicht ten
alle tijde het gedicht moet blijven, en niet
verloren mag gaan in een wirwar van teveel
noten en muziek”. Zo gaat zij ook bij dit album
en voor deze voorstelling aan het werk.
Het is zoals Gerrit Komrij zo mooi zei over
het werk van Denise: “In haar composities
vinden de gedichten die ze koos opnieuw
een thuishaven, een thuishaven waaruit de
poëzie, en dat is het wonder dat ze zingend
bewerkstelligt, nooit lijkt te zijn weggeweest”.
Gedicht Gezongen 2.0 wordt haar 18e grote

theaterproductie, naast de vele optredens
die zij verzorgde in de jazzclubs, muziekpodia,
kerken, enz. Na verschillende trajecten
bewandeld te hebben waarbij Denise in
1993 haar eerste Edison ontving voor haar
album “A Heart Full Of Music” (Timeless),
werd zij in 1995 getekend door het fameuze
Amerikaanse Jazz label Blue Note. Uiteindelijk
bracht dit wereldwijd befaamd Jazz label drie
albums van Denise Jannah uit, met als gevolg
een wereldwijde doorbraak. En nog steeds
zingt Denise Jannah over de hele wereld en
blijft een graag geziene gast op festivals en
in clubs. Van Moskou naar Kaapstad/ Zuid
Afrika, van Detroit naar Jakarta/Indonesië,
en van Taipei naar Baku/Azerbaijan met
tussendoor nog het Caraïbisch Gebied,

“EEN THEATERVOORSTELLING
WAARIN DE WOORDEN EN DE
MUZIEK IN ELKAAR VERSMELTEN”
Colombia, Italië, Montenegro, Sri Lanka enz.
Gedicht Gezongen II is een theatervoorstelling
waarin de woorden en de muziek in elkaar
versmelten, waardoor het geheel op een
hoger plan komt en de voorstelling niet alleen
voor poëzieliefhebbers maar voor iedereen
een ware beleving wordt.
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