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Tuinfort Productions is doing it again!!

Featuring

Jared Hiwat  •  Maureen Fernandes  •  Martin Jacott
Muzikale begeleiding

OnVibe Gregory Pantophet (drums) • Marck Oemar (toetsen)

Quincy Adolphin (toetsen) • Leroy Viktor (gitaar)

Daniel van der Molen (bas)

Marvin Gaye

John Oldenstam, neemt u graag samen 
met zijn muzikale vrienden op een muzikale reis, met 

muziek van de legendarische soul/Motown zanger Marvin Gaye

theatertourtheatertour



Marvin Gaye

John Oldenstam
sings

foto Mike Zandoka

Een muziektheaterproductie over de legendarische zanger Marvin Gaye

Marvin Gaye werd geboren op 2 april 1939 in Washington DC en overleed op 1 april 1984. Zijn carrière overspande 
de volledige geschiedenis van de Rhythm & Blues vanaf de jaren '50 Doo Wop tot aan de jaren '80 Soul. Marvin Gaye 
was het toonbeeld van de volwassenwording van de romantische zwarte popmuziek in een verfijnde vorm die 
sociale en seksuele politiek omvat. Marvin Gaye was één van de meest consistente en raadselachtige hitmakers van 
Motown. Zijn hits waren onder andere: - What’s going on - Sexual Healing - I heard it through the grapevine

John Oldenstam sings Marvin Gaye. In het theaterconcert What’s Going On worden de nummers van Marvin Gaye 
door John gezongen zoals Marvin Gaye het zelf zou doen.

John is in Suriname begonnen als backing vocalist in de studio en op het podium. Hij zong met diverse gospelkoren 
en sinds 2003 is John actief in het theater. Zo heeft hij meegespeeld in de Joop van den Ende theaterproducties 
The Lion King en Dirty Dancing de musical. Hij speelde de rol van Lieve Hugo in het stuk A Poku Tori. 
Hij was de initiatiefnemer voor de Motown muziektheater productie “The Soul Train” die in vele Nederlandse theaters 
te zien is geweest. Met de Dock of the Bay cast toerde hij langs diverse theaters. John was een van de zangers in deze 
muziektheaterproductie over de legendarisch zanger Otis Redding. 
In zijn bijrol in de theaterproductie Koningin van Paramaribo, naar het gelijknamig boek van auteur Clarke Accord, 
schitterde John Oldenstam wederom. Als zanger/acteur weet hij hoe hij de aandacht van zijn publiek moet 
vasthouden.

“John Oldenstam sings Marvin Gaye” zal, met zijn live band schitteren in het theaterconcert What’s Going On, 
binnenkort bij u in het theater. 
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