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Nota bene: 
 

- Bij gebruik de hier gepubliceerde teksten bij voorkeur compleet en ongeredigeerd 
overnemen. 

- Voor aanvullende informatie of specifieke vragen kunt u onze contactpersoon aanschrijven 
via info@deitalianen.nl.  

- Bij gebruik van deze teksten of vermelding van het gezelschap waarderen wij het als u ons op 
de hoogte stelt.   

mailto:info@deitalianen.nl
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Korte PR-tekst 
  
De Italianen zijn zes galante jongemannen uit Napoli in Nederland. Ze hebben een missie: op 
festivals, feesten en andere evenementen de mediterraanse zon laten schijnen door middel van 
muziek en theater. Als lopend straattheater zijn ze gedienstig waar het moet en brutaal waar het 
kan, maar altijd opgetogen en charmant. 
 
 

Beknopte PR-tekst 
 
De Italianen zijn zes galante jongemannen uit Napoli in Nederland. Ze hebben een missie: op 
festivals, feesten en andere evenementen de mediterraanse zon laten schijnen door middel van 
muziek en theater. Als lopend straattheater zijn ze gedienstig waar het moet en brutaal waar het 
kan, maar altijd opgetogen en charmant. 
 
Het veelzijdige repertoire van De Italianen bestaat uit bekende en minder bekende Italiaanse 
liederen. Met een akoestische gitaar en meerstemmig gezang begeven zij zich onder de mensen om 
hun harten te veroveren. Met Italiaanse vurigheid en bravoure met een knipoog wisselen zij 
opgetogen liederen en romantische ballades af met een dappere – maar kansloze – versierpoging of 
een dwaze goocheltruc. 
  
 

Lange PR-tekst 
 
De Italianen zijn zes galante jongemannen uit Napoli in Nederland. Ze hebben een missie: op 
festivals, feesten en andere evenementen de mediterraanse zon laten schijnen door middel van 
muziek en theater. Als lopend straattheater zijn ze gedienstig waar het moet en brutaal waar het 
kan, maar altijd opgetogen en charmant. 
 
Het veelzijdige repertoire van De Italianen bestaat uit bekende en minder bekende Italiaanse 
liederen. Met een akoestische gitaar en meerstemmig gezang begeven zij zich onder de mensen om 
hun harten te veroveren. Met Italiaanse vurigheid en bravoure met een knipoog wisselen zij 
opgetogen liederen en romantische ballades af met een dappere – maar kansloze – versierpoging of 
een dwaze goocheltruc. 
 
Het gezelschap bestaat drie jaar en werd opgericht door zes theaterstudenten die met hun vak de 
wereld in wilden trekken. Zij hebben inmiddels op zeer uiteenlopende locaties en gelegenheden 
gespeeld, waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam, het Nederlands Film Festival in Utrecht, het 
Stadsfestival Zwolle en het Bevrijdingsfestival Overijssel. De toekomstdromen liegen er niet om; zo 
liggen er ambities om uitwisselingen met Italiaanse theatergroepen op te zetten en uit te groeien tot 
het beste verleidelijke muzikale straattheater dat de wereld ooit gekend heeft. En dat alles met een 
fikse knipoog.  
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Gedeeltelijke repertoirelijst 
 

- Marina (Rocco Granata) 
- That’s Amore (Dean Martin) 
- Funiculì Funiculà (Napolitaans volksliedje) 
- O Sole Mio (Napolitaans volksliedje) 
- All’alba Sorgerò (Let It Go uit Frozen) 
- Volare (Domenico Modugno) 
- Nessuno (Mina) 

 
  

Promotiefilm 
 
De promotiefilm van De Italianen is te bekijken via de volgende link: http://bitly.nl/promo-ita  
 
  

Gegevens zakelijk en artistiek leider 
 
Zakelijk leider: 
Yornik Onstenk 
info@deitalianen.nl  
06 151 853 06 
 
Artistiek leider: 
Ewout Ganzevoort 
ewoutganzevoort@gmail.com  
06 1788 2336 
 
 

PR-foto’s  
 
Een selectie van PR-foto’s sturen wij op verzoek. Neem hiervoor contact op via info@deitalianen.nl. 
Deze selectie omvat in elk  geval: 
 

- 1 gezelschapsfoto, liggend en staand 
- 1 sfeerfoto, liggend en staand 
- 1 voorstellingsfoto, liggend  

 
Bij een verzoek om een speciaal soort foto kan deze selectie uitgebreid worden.  
 
 

Social media   
 
De Italianen zijn actief op de volgende kanalen: 
 

Facebook: www.facebook.com/deitalianen  
Twitter:  www.twitter.com/deitalianen  
Instagram:  www.instagram.com/de_italianen  

 YouTube: www.youtube.com/channel/UCKomkuG4zCHUyeYCCTPIC7w   
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