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JOSEPHINE B. (2013)
“Josephine B.” is een musicalrevue over het leven van Josephine Baker. De voorstelling ging in première op 24 februari 2013 in
Antwerpen. Het script werd geschreven door Frank Van Laecke en Allard Blom, de liedteksten zijn van de hand van Allard Blom
en de muziek werd geschreven door Sam Verhoeven.
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JOSEPHINE B. (2013)
Frank Van Laecke - Allard Blom - Sam Verhoeven
“Josephine B.” is een musicalrevue over het leven van Josephine Baker. De voorstelling ging in première op 24 februari 2013
in Antwerpen. Het script werd geschreven door Frank Van Laecke en Allard Blom, de liedteksten zijn van de hand van Allard
Blom en de muziek werd geschreven door Sam Verhoeven.

Prijzen
In 2013 won “Josephine B.” een Gouden Label als beste theaterproductie van dat jaar.

De pers over “Josephine B.”:
“Een sterke cast in een eigentijdse musicalrevue én hommage aan een straffe madam. Deze voorstelling van Judasproducties bezit
genoeg voltage om het publiek van begin tot einde onder stroom te zetten.”
— KLASSIEK CENTRAAL
“Leki triomfeert als Josephine Baker. Een viersterrenvoorstelling.”
— DE STANDAARD
“Met de wereldcreatie Josephine B heeft Judas TheaterProducties eens te meer een intelligente
en opwindende voorstelling gerealiseerd.”
— KNACK

Het verhaal
“Josephine B.” vertelt het verhaal van ’s werelds bekendste revuester: Josephine Baker. Geboren als dochter van een
wasmoeder uit St. Louis, kende zij in haar jeugd veel armoede. Begin jaren ’20 maakte ze haar debuut op Broadway en werd
dé grote publieksfavoriet en de eerste zwarte ‘superster’. Haar grote doorbraak beleefde ze met haar dansact in een pikant
bananenrokje in Parijs.
“Josephine B.” is een musicalrevue, maar geen gewone compilatieshow. We volgen het leven van Baker: haar verzetsdaden
tijdens W.O. II, haar confrontatie met rassendiscriminatie, haar huwelijken, haar verlangen naar een kind, haar successen
en flops op het podium. Bekende songs als J’ai Deux Amours en Then I’ll Be Happy komen uiteraard aan bod maar worden
aangevuld met twintig nieuwe songs.

Judas TheaterProducties vzw - Hoogstraat 14 – 2de verdieping, 2000 Antwerpen - BTW BE 0474.262.890 - info@judastheaterproducties.be
© 2017 - Judas TheaterProducties vzw, alle rechten voorbehouden.

PAG 3/3

JOSEPHINE B. (2013)
Cast - 1 vrouw, 6 mannen

Orkest - 6 muzikanten

Josephine Baker

Piano / accordeon / trompet (optioneel)

Jo Bouillon / ensemble

Multiblower (klarinet, basklarinet, sopraansax, altsax)

Pepito de Abatino / ensemble

Basgitaar / contrabas

Paul Collin / ensemble

Viool

Jacques Abtey / ensemble

Cello

Walter Winchell / ensemble

Percussie (drums, glockenspiel, vibrafoon, ...)

Ensemble

Praktisch
Het grootrecht op de musical “Josephine B.” bedraagt 11% van de bruto recette. Hierin zitten ook alle rechten op de
bestaande muziek (bv. J’ai Deux Amours, Paris Paname, ...)
De integrale vocal score, het script en het integrale arrangement worden ter beschikking gesteld aan € 225,00/gespeelde
voorstelling.

Meer over “Josephine B.”
Via onze website
www.judastheaterproducties.be/producties/josephine-b/
Ontvang je graag meer informatie of beeldmateriaal?
Stuur een mailtje aan info@judastheaterproducties.be
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