
                                                                
PERSBERICHT 
Dinsdag 3 september 2019 
  

Theaterconcerten Janke Dekker en Amy Egbers  

PREMIERE: GENERATIONS: HELP! MIJN DOCHTER ZINGT OPERA! 
Na een succesvolle try out periode in het voorjaar van 2019 vindt op vrijdag 11 oktober in 
Theater Singer Laren de première plaats van GENERATIONS; HELP! MIJN DOCHTER ZINGT 
OPERA.  De mooiste musicalliedjes en de mooiste opera-aria’s in één concert. Twee genres, 
twee generaties.  Janke Dekker is musicalster, haar dochter Amy Egbers is operazangeres.  
Met muziek proberen zij de generatiekloof te overwinnen. Grappig, ontroerend en 
herkenbaar 
 
Wat doe je wanneer je als musicalster op een dag te horen krijgt dat je dochter naar het conservatorium 
wil om zich te bekwamen in het klassieke zangrepertoire? Janke Dekker (o.a. Contrapunt, Carmen ,Mata 
Hari,  Evita) moest even slikken toen Amy Egbers haar besluit bekend maakte. Janke Dekker wist tot dan 
toe weinig van opera maar maakte door Amy kennis met alle mores die er in de operawereld heerst. Het 
leidde tot heftige discussies aan de keukentafel. 
 
Ondanks het feit dat Amy Egbers het podium met haar moeder had gedeeld in de musicals Oorlogswinter 
en Kruistocht in spijkerbroek had zij geen speciale voorliefde ontwikkeld voor het musicalrepertoire. Na 
haar afstuderen in 2018 aan het Fontys Conservatorium besloten moeder en dochter de verschillende 
werelden van opera en musical onder de loep te nemen. 
 
Help mijn moeder zingt musical! Help mijn dochter zingt opera! 
In Generations trachten Janke Dekker en Amy Egbers het musical- en operarepertoire te doorgronden. Zij 
zoeken naar de overeenkomsten en maken zich vrolijk over de verschillen. Ook zingen zij elkaars 
repertoire of doen een poging daartoe. Generations is een gezongen theatercollege met een verrassende 
selectie uit het musical- en operarepertoire, zoals muziek uit; Carmen, Evita, Madam, Dido en Aneas, 
Anatevka, Le Nozze di Figaro, West Side Story en The Sound of Music. En natuurlijk komt in Generations 
ook het generatieconflict  om de hoek kijken. Want zoals in elke moeder-dochterrelatie jagen zij elkaar 
met liefde op de kast (en er weer vanaf). Maar Janke en Amy weten altijd samen zingend de harmonie 
tussen elkaar weer terug te vinden. 

Generations is tot het einde van het jaar te zien in o.a. Haarlem, Veendam, Leiden, Oldenzaal, 
Bergen op Zoom en Zaandam. 
 
Pianist Eelco Menkveld (Johan Goossens, Adieu Indië, Midlife, the musical) begeleidt het duo. Victor van 
Swaay (Wijn, Lenette van Dongen, Hetty Heijting) is de regisseur.  
_____________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie, fotomateriaal of interviews kunt u contact opnemen met: Frank van 



der Schaar: fvanderschaar@ziggo.nl / +31 6 48830816. Persmateriaal is te downloaden via 
www.jankedekkerproducties.nl/download-persmateriaal/ Bijgevoegde scènefoto’s Wil Lanser, campagnefoto: 
Isabeau Bosscher (copyrightvrij, naamsvermelding verplicht).  
PREMIERE BIJWONEN? 
Op vrijdag 11 oktober  is de première in Theater Singer in Laren (aanvang 20.15 uur), wilt u aanwezig zijn bij de 
premiere? Stuur een mail naar fvanderschaar@ziggo.nl , de officiële uitnodiging volgt.   

 
 
 
 

 
 
CAST EN CREW 
Met Janke Dekker en Amy Egbers 
Regie: Victor Swaay 
Muzikale leiding: Eelco Menkveld 
Muziek uit onder meer: Carmen, Evita, Le Nozze di Figaro en The Sound of Music 
 

Amy Egbers is een Nederlandse mezzo-sopraan  Voordat zij haar klassieke zangopleiding begon op het 
Fontys Conservatorium in 2014, studeerde zij drie jaar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 
In 2014 zong zijn In Leonard Bernstein’s West Side Story in Het Concertgebouw in Amsterdam. Kort 
daarna werd zij gevraagd om de rol van Bettina te spelen in de Dutch National Opera Academy productie 
Die Stumme Serenade, een operette van Erich Korngold. Na dit klassieke avontuur dat haar helemaal 
naar Berlijn bracht, stapte zij van de Universiteit van Amsterdam over naar het Fontys Conservatorium 
om daar klassiek muziektheater te gaan studeren. Tijdens haar opleiding speelde zij de rol van Cherubino 
in Le Nozze di Figaro. In 2018 speelde ze de solopartij in de productie Het Spel, een nieuw 
gecomponeerde opera van de Arubaanse componist Xavier Geerman ter ere van het Opera Forward 
Festival van De Nationale Opera in Amsterdam. In juni 2018 is zij afgestudeerd aan het conservatorium 
met de zelf gecreëerde productie Bloedkring, welke genomineerd was voor de Entreeprijs en waarmee zij 
in augustus 2018 te zien was op de Parade in Den Bosch.  In 2019/2010 is Amy ook te zien in het 
liedjesprogramma Dis waar zij samen met Marcel de Graaf gedichten van o.a. Willem Wilmink zingt In 
het voorjaar van 2020 zal zij te zien zijn bij opera-gezelschap De Fat Lady ,in de opera Suor Angelica van 
Puccini waarin zij de rol van Aurelia zal zingen. 
 
Janke Dekker debuteerde in 1987 als de eerste Nederlandse Evita in het Koninklijk Theater Carré. Een 
lange carrière in de musical volgde evenals rollen in tv-series, films en het presenteren van diverse tv-
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programma’s, Sinds 2011 heeft zij haar eigen theater-productiehuis, waar zij originele Nederlandstalige 
muziektheater-producties creëert (o.a. Dansen met de vijand, Fifa Blatter, Willem Ruis). In 2018 was 
Janke Dekker het middelpunt van de succesvolle productie Safaripark Zuidas die zich afspeelde in het 
befaamde financiële kwartier in Amsterdam. In 2008 trad zij voor het eerst samen met haar dochter op 
in de musicals Kruistocht in Spijkerbroek en Oorlogswinter. Met Generations staat zij voor het eerst in 
tien jaar weer samen met haar dochter Amy Egbers op de planken. 
 

DATA EN LOCATIES 

20-09-2019 Theater de Tuin, Leusden 
21-09-2019 Cultuurhuis de Eendracht, Gemert 
04-10-2019 Theater de Bussel, Oosterhout 
11-10-2019 Theater Singer, Laren PREMIERE  
18-10-2019 Theater de Voorveghter, Hardenberg 
19-10-2019 Stadstheater de Bond, Oldenzaal 
24-10-2019 Theater de Stoep, Spijkenisse 
25-10-2019 Schouwburg Cuijk, Cuijk 
27-10-2019 Theater Castellum, Alphen aan den Rijn 
30-10-2019 Theater ‘t Mozaïek, Wijchen 
01-11-2019 Theater de Maagd, Bergen op Zoom 
02-11-2019 Theater van Beresteyn, Veendam 
07-11-2019 Cultureel Centrum Evertshuis, Bodegraven 
16-11-2019 Stadsgehoorzaal, Leiden 
19-11-2019 Theater aan de Slinger, Houten 
26-11-2019 Philharmonie, Haarlem 
27-11-2019 Dok 6, Panningen 
08-12-2019 Theater Warenar, Wassenaar 
12-12-2019 Theater Stroud, Putten 
13-12-2019 Theater de Kom, Nieuwegein 
17-12-2019 Zaantheater, Zaandam 
21-12-2019 Schouwburg de Meerse, Hoofddorp 
22-12-2019 Theater de Beun, Heiloo 
05-01-2020 Kerk van Beets, Beets (ovb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


