
The Soul Preacher: Een knallende soulshow vol passie! 
 
Eind februari gaan The Legends op tour door Nederland met ‘The Soul Preacher’! Een swingende show over 
broederschap, hoop en liefde. Cabaretier en scriptschrijver Jeffrey Spalburg kruipt in de huid van een 
klassieke soul-preacher in deze voorstelling. Samen met de zangers Steffen Morrison, Yerry Rellum en Martin 
van der Starre (bekend van ‘Jesus Christ Superstar’) gaat hij voor een spetterende avond met soul en gospel 
als stralend middelpunt.  
 
‘Zonder passie geen soul’, aldus Spalburg. Hij vertelt waarom het paasverhaal uitstekend combineert met 
soulmuziek. ‘Soulmuziek vindt zijn oorsprong in de Afro-Amerikaanse kerk. Soulzangers als Aretha Franklin, 
Sam Cooke, Ray Charles en Marvin Gaye zijn dan ook hier begonnen en vaak is er een vader op de achtergrond 
die predikant is. Als je opgroeit in de kerk met gospel dan is het paasverhaal daar leidend in. Hoop, 
broederschap en liefde komen altijd terug in de wereld van de soulmuziek met wanhoop, verraad en verdriet 
als tegenkleur. Het geeft een persoonlijke beleving die je als zanger hebt bij deze muziek’. 
 
‘Soul vormt de soundtrack van ons leven’ vult Yerry aan. ‘Wij spelen al jaren met The Legends deze muziek en 
op een gegeven moment kom je erachter dat alle soulartiesten emotioneel gezien uit hetzelfde vaatje tappen. 
Shoppen in de ‘soul catalogus’, de muziek die gemaakt is door de jaren heen, dat is echt een feestje’. 
 
De show is universeel en laat zien waar deze muziek zijn oorsprong vindt. ‘The Soul Preacher’ is een tribute aan 
bekende soullegendes die de muziek hebben gemaakt waar we allemaal mee opgegroeid zijn.  
 
Steffen Morrison, die zijn entree heeft gemaakt bij het grote publiek in The Voice of Holland, vertelt wat deze 
thema’s in combinatie met soul voor hem betekenen. Hij werd geboren in Suriname en groeide op met de 
legendarische soul van onder meer James Brown, Otis Redding en Marvin Gaye. Soulmuziek werd al snel zijn 
passie en later ook zijn beroep. Morrison werkt vanaf de eerste soul productie samen met The Legends. Hij was 
gezichtsbepalend in ‘I’m a Soulman’ en ‘It’s a Man’s World’. Voor hem is het een eer om in de voetsporen van 
deze soullegendes te treden. 
 
Ook Jerry Rellum brak door bij The Voice of Holland. ‘Soulmuziek kan ik voelen en stroomt als energie door 
mijn lichaam. Het brengt mij vrijheid’. 
 
‘Dat herken ik maar al te goed’ lacht Martin van der Starre tot slot. ‘Bij onze vorige repetitie drong het echt tot 
me door dat dit onze passie is, de energie die bij ons los kwam was ongelofelijk, bij ons vier, maar ook bij de 
beste soul band van Nederland: je beleeft de muziek echt. En dat gevoel willen wij graag ook deze keer weer 
delen met het publiek!’. 
 
‘The Soul Preacher’ is van 22 februari tot en met 13 april 2020 te zien in de Nederlandse theaters. Kaarten voor 
de voorstelling zijn te koop via de Nationale Theaterkassa of via de website van de theaters. Voor meer 
informatie, bezoek Facebookpagina ‘The Legends Soul & Jazz’ of www.thelegends.biz. 
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