Recensie: Hoe musicalartiesten Stephen Sondheim een gelukkige 90ste verjaardag wensten
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Recensie:
Stephen Sondheim werd dit jaar 90. Wie Concertnews.be al een tijdje volgt weet dat
we vorig jaar naar Londen trokken om er vast te stellen dat met
Companyâ˜…â˜…â˜…â˜…â˜… op de West End en Folliesâ˜…â˜…â˜…1/2 in The
National Theatre we een ware Sondheimrevival meemaakten. In eigen land zagen
we vorig jaar dan weer een uitstekende versie van Sweeney Todd
â˜…â˜…â˜…â˜…â˜… door vzw Pateeke met onder andere Deborah De Ridder,

An Lauwereins,

Hans Peter Janssen, Wim van den Driesche
en

Charlotte Campion
in de cast. Sondheims verjaardag mocht dan ook niet zo maar voorbijgaan, ook niet
in coronatijden. Dus kwam er een special, een live stream met solo's maar ook
virtuele duetten, trio's en orkest. Daarbij grasduinden verschillende musicalartiesten
in het rijke repertoire van Sondheim en brachten ze hun favoriete song.
Deden onder andere mee: Stephen Schwartz, Josh Groban, Patti LuPone,
Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep en Bernadette Peters. Niet alle songs werden
echter vocaal even overtuigend gebracht. Onze selectie in de volgorde zoals te
horen op Youtube vindt u hieronder. Veel luisterplezier!
Onze favoriete versies:
Stephen Schwartz - "Prologue" (Follies)
Broadway Musicians - "Overture" (Merrily We Roll Along)
Katrina Lenk - "Johanna" (Sweeney Todd)
Aaron Tveit - "Marry Me a Little" (Company)
Randy Rainbow - "By the Sea" (Sweeney Todd)
Elizabeth Stanley - "The Miller's Son" (A Little Night Music)
Lea Salonga - "Loving You" (Passion)
Laura Benanti - "I Remember" (Evening Primrose)
Josh Groban - "Children Will Listen/Not While I'm Around" (Into the Woods/Sweeney
Todd)
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Michael Cerveris - "Finishing the Hat" (Sunday in the Park with George)
Raúl Esparza - "Take Me to the World" (Evening Primrose)
Donna Murphy - "Send in the Clowns" (A Little Night Music)
Patti LuPone - "Anyone Can Whistle" (Anyone Can Whistle)

Performances waar we muzikaal/vocaal niet van overtuigd zijn maar wel melden
omdat het om artiesten gaat die niet van de minsten zijn:
Lin-Manuel Miranda - "Giants in the Sky" (Into the Woods)
Christine Baranski, Meryl Streep & Audra McDonald - "The Ladies Who Lunch"
(Company)
Bernadette Peters - "No One Is Alone" (Into the Woods)
< Bert Hertogs >
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