#interview

Ernst Daniël en Coosje Smid gaan
samen het theater in. Donderdag 21
maart is het zover. In het prachtige De
La Mar Theater in Amsterdam starten
Ernst Daniel en Coosje, vader en
dochter, met de eerste voorstelling van
hun theatertour: ‘Ik zou je het liefste in
een doosje willen doen’.
Tijd voor Beauty&Lifestyle Magazine om
deze goedlachse bariton een paar
vragen te stellen.

“Ik zou je het liefste in een doosje willen doen”
Foto credits: Lieneke Smid Fotografie

Hoe is deze samenwerking tot
stand gekomen?
“Nou, we hadden natuurlijk eerst
al samen een voorstelling met de
titel: ‘voor elkaar’,” vertelt Ernst
Daniel. “Dat ging er voornamelijk
over hoe wij met het verlies van
Roos om zijn gegaan. Roos was
mijn vrouw en de moeder van
Coosje. En we kwamen er na haar
overlijden achter dat wij elkaar als
vader en dochter helemaal niet
goed kenden. Ik had altijd gewerkt
en Roos zorgde voor Coosje. En in
deze voorstelling hebben we de
zoektocht naar de vader/dochter
relatie uitgediept. En nu in onze
nieuwe theatertour ‘Ik zou je het
liefste in een doosje willen doen’,
hebben we het over wat je aan
elkaar wilt nalaten als je je leven in
liedjes moet gaan omschrijven.”

Wat kunnen mensen verwachten van jullie nieuwe voorstelling?
“We beginnen met een paar smartlappen uit de tijd van de
Wereldoorlogen. En dan smartlappen die gaan over het verlies van
moeders in die tijd. Dat was mijn eerste kennismaking met muziek. Maar
die van Coosje was Linda, Roos en Jessica, met Ademnood. Van daaruit
gaan we door naar ouders en grootouders. Je kan hierbij denken aan
nummers zoals: ’Als je liefde niet bestond’. We beginnen met try-outs 9
maart in Waddinxveen en 11 maart op de Fransche School te
Culemborg. De première is op 21 maart in DeLaMar Theater te
Amsterdam. Het wordt prachtig en wij hebben er ontzettend veel zin in.
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"Alles wordt gezongen onder begeleiding van pianist
Henk Ruiter, pianist van Ramses. Dus al met al is het
een warm en klein intiem concert waarin de mooiste
en liefste liedjes klinken. Liedjes die je nooit vergeet
als kind zijnde en die jij ook weer overdraagt naar jouw
kinderen. Maar ook liedjes die precies belangrijke
gebeurtenissen uit je leven vertellen. Vaak kun je
dingen beter vertellen met een liedje dan met alleen
woorden. We willen ook de emoties met de zaal delen
en mensen uit de zaal kunnen aanspreken.”

Wat is de boodschap die jullie willen meegeven
aan het publiek?
“Allereerst is deze voorstelling meer een belevenis
dan dat we alleen een boodschap willen
overbrengen. Maar wat Coosje en ik wel aan de
mensen willen meegeven is dat wij mensen elkaar
wat meer ruimte moeten geven en liefhebben. En
meer knuffelen omdat je elkaar zo kwijt bent in deze
wereld. Het liefst zou ik de mensen die ik liefheb in
een doosje willen doen”, lacht Ernst Daniel.
Foto credits: Otto van den Toorn
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Interview door Petrie van Dorp
Foto credits: Otto van den Toorn

Lenteconcerten
Maar natuurlijk is Ernst Daniel nu ook al bezig met de
voorbereidingen voor dertigtal lenteconcerten in 2020.
Dit doet hij samen met Mart Smeets. En ook zijn boek
komt binnenkort uit. Stay tuned!
De kaartverkoop is inmiddels al gestart en loopt goed.
Wil jij ook naar deze unieke intieme voorstelling van
Ernst Daniel en Coosje Smid? Kijk dan op
www.ernstdanielsmid.nl/agenda voor de speellijst.

Win-actie!
Wil jij twee kaarten winnen voor deze muziekale
voorstelling in het DeLaMar Theater te Amsterdam
op 21 maart ? Mail dan
Ik Zou Je Het Liefste In Een Doosje Willen Doen naar:

winnen@beautyenlifestylemagazine.nl
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