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Toen we onder het motto ‘KNA goes Celtic’ begonnen met het instuderen van het nieuwe 
repertoire, ontdekten enkele leden van KNA al spoedig dat Internet een rijke bron van 
informatie vormde. Er bleken heel veel Engelse, Schotse en Ierse websites te bestaan, die 
de achtergronden van traditionals verhaalden en het bestaan van festivals gewijd aan 
folksongs onthulde. Verrassing was, dat YouTube een verzamelplaats bleek te zijn van 
filmpjes - sommige van zeer goede kwaliteit! -  die opnames bleken te zijn van de optredens 
van solisten in een geweldige ambiance, waarin de traditionele liederen als zijnde zeer 
waardevol cultuurgoed worden gekoesterd. Geweldig! 
 
Zo vond ik een YouTube-filmpje van Sally Garden, gezongen door Joseph McManners, een 
jongenssopraan, die zo helder en zuiver het lied ten gehore bracht, dat de tranen me in de 
ogen sprongen. Ongelooflijk. Onbegrijpelijk dat hij buiten Engeland nauwelijks bekend is. 
Aarzel geen moment en bekijk het filmpje op: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AuTeNQQC91c  
 
Joseph McManners, geboren in 1992 in Canterbury, Kent, is zanger en acteur. Hij woont op 
een voormalige boerderij. Nog maar pas heeft hij het basisonderwijs afgerond en is nu bezig 
met zijn vervolgopleiding, de boarding school, alwaar hij een dramaopleiding volgt. 
 
Op 8-jarige leeftijd zag Joseph de film Titanic. Hij was zo onder de indruk van de song My 
heart will go on, dat hij besloot het lied op een familiereünie te zingen. Vanaf dat moment 
besloot hij zanger te worden. Hij deed auditie voor de hoofdrol vanThe Little Prince, die door 
de BBC onder directie van Francesca Zambello, werd verfilmd. Uit 25.000 debutanten werd 
hij verkozen. Tijdens de opnamen kreeg hij een lucratief platencontract van Sony. 
 
Vanaf die tijd steeg zijn ster razendsnel. Met zijn producer vertrok hij naar Praag en maakte 
daar zijn eerste album In Dreams, waarbij hij begeleid wordt door het Praags Philharmonisch 
Orkest. Bijzonder is dat hij bij het nummer Where is Love  door zijn broer begeleid wordt op 
viool. In december 2005 kwam het album uit en binnen de kortste keren stond hij op plaats 5 
van de klassieke Top10. In 2006 ontving hij de Classical BRIT Award. 
 
Ondertussen had Joseph geschitterd in de hoofdrol van de musical Oliver Twist, die in het 
Canterbury Morlowe Theatre werd opgevoerd. Deze rol speelde hij 2 jaar later nogmaals in 
de door de BBC verfilmde musical Celebrate Oliver. Niet lang daarna verscheen hij in een 
aflevering van de BBC-serie The sound of Musicals.  
 
Op z’n 14e  debuteerde Joseph McManners in de film Hot Fuzz, waarin hij de rol van Gabriel 
speelde, een engelachtige uitziende schooljongen. Jammer genoeg is in de uiteindelijke film 
veel gesneden, waardoor er weinig overgebleven is van de karakterrol die hij speelde. 
Gelukkig is het materiaal wel bewaard gebleven in de ‘Making of…’, die op de DVD-versie van 
de film is te vinden. 
Joseph heeft zijn enorme muzikaliteit van niemand vreemd. Hij is opgegroeid in een 
omgeving, waarin kunst en cultuur een grote rol spelen. Voor hij zijn zangcarrière begon 
speelde hij verschillende instrumenten, waaronder gitaar, zijn broer speelt verdienstelijk 
viool. Zijn ouders zij BB-ers, bekende Britten. Zijn vader Hugh McManner is een bekende 
omroepfiguur, zijn grootvader is professor in de kerkgeschiedenis en zijn moeder een 
bekende homeopathisch arts. Kortom, de hele familie is terug te vinden in de Internet 
Encyclopedie Wikipedia. 
 
Voor wie Joseph McManner wil beluisteren, raad ik aan dit snel te doen. Elk moment kan 
deze gouden stem de baard in zijn keel krijgen. 
 



Dus, gauw achter uw PC het Internet op, en werk daar maar gerust onderstaand lijstje af. 
Een uitzonderlijk talent als Joseph McManner zijn er niet veel, dus geniet ervan, zolang het 
nog kan! 
 

TitelTitelTitelTitel    InternetInternetInternetInternet    
Kyrie http://www.youtube.com/watch?v=C-zgLY3fgd8  
Serious http://www.youtube.com/watch?v=KG1JhCOjh7I  
Walking in the Air http://www.youtube.com/watch?v=gULDF9HfK94  
In Dream http://www.youtube.com/watch?v=Xa1fttGT7TU  
As you go http://www.youtube.com/watch?v=0ihe7qaXfVA  
Lullaby (Brahms!) http://www.youtube.com/watch?v=NPpSqVWYRfc 
Psalm 23 http://www.youtube.com/watch?v=FyLTZZUopCo  
Bright Eyes http://www.youtube.com/watch?v=zYFLTwuq8Yk  
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