
“Theater hoort een beetje over the top te zijn” 

Sven Ratzke en band nemen voorschot op 20-jarig jubileum met It’s Wunderbar 

 
De Duits-Nederlandse zanger en entertainer Sven Ratzke reist met zijn zinderende theatershows de 
hele wereld over: van New York naar Amsterdam en van Berlijn naar Sydney. Overal waar hij voet 
aan wal zet, vallen publiek en pers als een blok voor zijn charmes en talent. Ratzke is energiek, ad 
rem, geestig, vrijpostig en buitengewoon muzikaal.  
 
Hij heeft zo’n tien theaterprogramma’s op zijn naam staan, waaronder het veelgeprezen David 
Bowie-programma STARMAN. Ratzke ontving internationaal juichende kritieken en diverse prijzen. 
Afgelopen juni werd hij in Australië nog genomineerd voor een Helpmann Award, de belangrijkste 
onderscheiding voor een podiumkunstenaar. Dit najaar is zijn eigen talkshow Ratzkes Rendezvous te 
zien op de Duitse tv-zender ARD. Momenteel toert hij door Nederland met zijn nieuwste show It’s 
Wunderbar, waarin hij terugkijkt op zijn bijna 20-jarige carrière. Hoog tijd voor een gesprek met Sven 
Ratzke.  
 
Je zingt in meerdere talen, bent glamoureus en een beetje ongrijpbaar, zo lijkt het. Wat kan het 
publiek verwachten? 
“Ik ben een entertainer en zanger. Ik neem je mee in een achtbaan: er is steengoede muziek, een 
spannende verhaallijn die het midden houdt tussen theater en stand-up en ik ben gekleed in best wel 
uitbundige kostuums. De band die ik bij me hebt is echt geweldig, je gaat swingend het theater uit. 
Qua sfeer heb ik me laten inspireren door het gevoel van de jaren 20 in Berlijn, een tijd waarin men 
zich in een rokerig cabaret waande waar alles mogelijk was.  Eigenlijk zijn mijn shows een mix van 
pop en cabaret. Ik denk graag een beetje buiten de lijntjes, net even anders. Dat is toch waar het op 
het toneel om draait. Dromen en verleiden.” 
 
Je verschijning is altijd erg glamoureus, waarom kies je daarvoor? 
“Ik vind dat theater best ‘over the top’ mag zijn. Het is een droom, een andere wereld, waarin ik het 
publiek mee wil nemen. Doodnormaal is er al genoeg. En mensen kijken toch twee uur naar je. Ik 
vind het geweldig om er extravagant uit te zien. Alles moet samen komen: van muziek tot mooie 
kostuums. Ik zie mijn shows al een ‘gesamtkunstwerk’, dus ook voor de outfits vraag ik kunstenaars. 
Al sinds het begin van mijn carrière heb ik het geluk dat bekende ontwerpers, zoals onze eigen 
modekoning Frans Molenaar, kleren voor mij ontwerpen. Vorig jaar ontwierp de wereldberoemde 
couturier Manfred Thierry Mugler, die dit al voor Beyoncé en Lady Gaga deed, mijn kostuums. 
Mugler is een theaterman die weet wat het betekent om een groot event neer te zetten. Elk ontwerp 
is gegarandeerd een spektakel, zijn kostuums zijn een fantastische toevoeging aan de show. En Jan 
Jansen verzorgt altijd mijn schoenen. Ook It’s Wunderbar gaat er erg bijzonder uitzien.” 
 
Je toert over de hele wereld, speelt meerdere shows tegelijk in verschillende talen en hebt een 
eigen tv-show in Duitsland. Hoe doe je dat allemaal?  
“Dit werk is mijn beroep en mijn hobby tegelijk, ik hou van optreden en met mijn band op tournee 
zijn. Ik improviseer veel, daardoor blijven shows voor ons fris. Je moet je overigens wel goed 
focussen om al die dingen door elkaar te kunnen doen, maar het houdt je ook enorm scherp. Het 
gebeurt weleens dat ik Engels en Duits door elkaar haal, maar dat wordt me eigenlijk nooit kwalijk 
genomen. Ik geniet intens en voel me bevoorrecht dat ik al deze leuke dingen mag doen en publiek 
over de hele wereld mee kan nemen in mijn universum.”  
 
Met je shows sta je in Berlijn, New York en Sydney. Maar daarnaast speel je in Almelo en Tilburg.  
“Mijn shows worden omschreven als ‘kosmopolitisch’: ik vind het heel belangrijk om ze aan zoveel 
mogelijk verschillende mensen te laten zien. Ik wil mijn shows spelen op plekken waar ik iets met de 



mensen heb, het maakt niet uit in welk land dat is. Gedurende deze tour zijn we te zien in gigantische 
concertzalen en ook in de wat intiemere theaters. Ik kijk enorm uit naar alle spannende 
ontmoetingen!” 
 
Je hebt een behoorlijke indruk gemaakt met je Bowie-show STARMAN. Horen we ook iets van 
Bowie in It’s Wunderbar? 
“Ja, die STARMAN hebben we echt over de hele wereld gespeeld. In It’s Wunderbar zitten uiteraard 
ook een paar Bowie-nummers. Ze raken je nog meer in die intieme setting. Maar ik zing ook muziek 
van mijn andere helden, zoals Ramses Shaffy, Bertolt Brecht en zelfs een hilarische Duitse versie 
van Kiss van Prince. Ik zing in deze show ook een nummer van Rufus Wainwright dat hij speciaal voor 
mij heeft geschreven. Muzikaal gezien is het heel divers.” 
 
Liesbeth List noemde je de nieuwe Ramses. 
“Dat klopt, een geweldig compliment. Die echtheid, het rauwe dat Ramses had, zijn enthousiasme. 
Dat heb ik hopelijk ook op die manier. Wel feest ik wat minder dan dat Ramses deed.” 
  
It’s Wunderbar van Sven Ratzke & Band is op vrijdag 28 december te zien in Theater Sneek. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de kassa of via www.theatersneek.nl  
 
 

 
 

http://www.theatersneek.nl/

