


HERMAN BROOD’S WILD ROMANCE  
FROM HEAVEN
Op 11 juli 2001 is Herman Brood van het Hilton 
gesprongen. “The Speed werkt niet meer”.

Ruim 16 jaar na zijn dood is echter zijn band nog 
springlevend. Zij staan weer op de poppodia 
en festivals. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
theatershow waarin het leven van Brood en de 
originele band centraal staan. Brood, Still Alive!

Een voorstelling in een decor dat uit Yab Yum lijkt 
te zijn weggehaald met rode en paarse decors, 
schemerige verlichting, kitscherige elementen in 
een Burlesque rokerige sfeer, zo herkenbaar uit 
de tijd met Herman. In die sfeer wordt een show 
geplaatst in twee delen.

Voor de pauze staat het leven van Herman 
centraal, een leven dat in grote lijnen door 
Coach Koos wordt verteld. Zijn verhaal wordt 
ondersteund door oude unieke en nooit vertoonde 
filmbeelden uit Herman’s jonge jaren. Soms 
onderbroken door artiesten,  verhalen en beelden 
van zaken die karakteristiek zijn en bepalend voor 
de carrière van Herman Brood, zijn bewondering 
voor Elvis Presley, het schilderen, de vrouwen, 
drank, enz. Koos is vele jaren betrokken geweest bij 
Herman’s leven van seks, drugs en Rock & Roll en 
kan ook als geen ander Herman’s verhaal vertellen. 

Hij ontvangt voor de pauze zanger entertainer Mike 

Firing, die enkele nummers van Elvis zal brengen, 
Danseres Fairy en de groep EXIT 31 die enkele 
akoestische songs gaan brengen.

Na de pauze staat de muziek van Brood centraal. 
Dan gaat namelijk Herman Brood’s Wild Romance 
knallen als vanouds. Onder de muzikale leiding 
van meestergitarist Danny Lademacher zorgt 
de band voor een adembenemend optreden 
waarin alle grote hits van Brood voorbij zullen. 
The Wild Romance is ook werkelijk de band 
waarmee Herman jaren de podia betrad met naast 
Lademacher, gitarist David Hollestelle, toetsenman 
Otto Cooymans, Rudy Engelbert op bas, Jan ’t Hoen 
op drums en Dirk Vermeij krijgt de taak om op de 
plaats waar voorheen Herman Brood stond, te 
zingen.

Als special guest zal Herman’s zoon Marcel enkele 
nummers zingen. De concerten die tot nu toe 
plaatsvonden waren zeer succesvol en deze 
theatervoorstelling zal voor elke Herman Broodfan 
een prachtige herinnering en hommage zijn aan 
de meest legendarische Rock & Roll artiest die ons 
land ooit heeft voortgebracht. BROOD FOREVER!

DE BAND, COACH KOOS EN MARCEL BROOD 
BRENGEN EEN HOMMAGE AAN NEDERLANDS MEEST 
LEGENDARISCHE R&R ARTIEST EVER.
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