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Hoofdpagina Categorieën Evenementen  Veelzijdige Liberg vermaakt publiek 

Veelzijdige Liberg vermaakt publiek 
vrijdag 9 mei 2014 22:40 

Zwolle - De veelzijdige artiest Hans Liberg was vrijdagavond te gast in het 
nagenoeg uitverkochte theater De Spiegel in Zwolle. ATTACCA heet de 
splinternieuwe show van Liberg, waarmee hij door Nederland en België toert. 

Het is een show met High en Low: camping repertoire, gecombineerd met 
een elitaire meezinger over George Condo. Wat niet veel mensen weten, is 
dat Hans Liberg een grote kunstverzameling heeft, maar daar niet graag mee 
te koop loopt. In ATTACCA vertelt hij daarover meer. Verder was er een 
virtuoze solo op de alpenhoorn. Klassiek, pop en alles wat er zo aan muziek 
te vinden is. “Het houdt niet op, niet vanzelf”. Door het publiek de show bij te 
betrekken ontstaat er een gemoedelijke en festelijke sfeer. Het is een 
handelsmerk van Liberg. Een show, wederom van internationale allure, vol 
bruisende energie en muzikaliteit, waarbij de tranen van het lachen over de 
wangen rollen. Top-entertainment van de bovenste plank. 
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