
 

Vanaf 11 januari in het theater met Lucas van Merwijk’s Music Machine 
Shirma Rouse, Gianna Tam en Lilian Vieira in  
The Soul of Spanish Harlem 
 
Vanaf 11 januari toeren Shirma Rouse (bekend van The Voice of Holland), 
zangeres/percussioniste Gianna Tam en Lilian Viera van Zuco 103 langs de 
Nederlandse theaters met de muzikale voorstelling The Soul of Spanish Harlem. Hierin 
bundelen zij hun krachten en Latin roots, met drummer Lucas van Merwijk en zijn 
Music machine. De regie is in handen van Titus Tiel Groenestege. 
 
Weinig plekken zijn muzikaal gezien zo zinderend en vruchtbaar geweest als de wijk 
Spanish Harlem in New York. Centraal in de show staat de enorme verscheidenheid 
aan kokende salsa, soul, latin jazz, gospel, mambo, boogaloo en hip hop afkomstig uit 
'El Barrio’, zoals de kleurrijke achterstandswijk ook wel genoemd werd. De 
theatershow belicht de muzikale ontwikkeling van 1917 tot nu, met een accent op de 
jaren 50, 60 en 70 waarin respectievelijk mambo, boogaloo en salsa hun hoogtepunt 
kenden.  
 
100 jaar Spanish Harlem 
De tournee van The Soul of Spanish Harlem valt samen met een huidige heropleving 
en vernieuwde interesse voor de Boogaloo en Latin Soul explosie in de jaren 60 in New 
York. Zo zijn er recent een nieuwe Broadway show en film over deze stroming 
uitgebracht met de gelijknamige titel ‘I Like It Like That’. Een aantal hits van Boogaloo 
sterren als Joe Bataan en Pete Rodriguez die in deze productie aan bod komen, zullen 
ook in The Soul of Spanish Harlem te horen zijn. 
 
CD Opname 
Voorafgaand aan de theatertournee gaan de muzikanten en zangeressen de studio in 
voor de opname van een CD behorend bij het programma. Deze vinden plaats in de 
maand november. Op het album ligt het accent eveneens op de jaren 50, 60 en 70 met 
stukken als Spanish Harlem, Fever, I Like it Like That, At The Party en Harlem 
Nocturne. 
 
 
 
 

	 	


