PERSBERICHT

Nieuw jazzfestival rondom kasteel Keppel
Met onder andere Dutch Swing College Band en Martijn Schok
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

De Dutch Swing College
Band in actie

De Martijn Schok Boogie &
Blues Band

Laag-Keppel, 29 april 2010 – Op zondag 1
augustus 2010 is er in Keppel een uniek
jazzfestival met bekende jazzbands. Het
festivalterrein ligt rondom het fraaie kasteel
Keppel. Bands die optreden zijn de Dutch
Swing College Band met gast Lils Mackintosh,
Martijn Schok Boogie & Blues Band, Storyville
Jassband met gast Joris Posthumus en Koen
de Cauter en Waso Band. De website
www.jazztime.nl biedt veel informatie over het
muziekfeest.
Gasten worden ontvangen door de Able-Bodied
Seamen, een swingende studentenjazzband. In de
VIP-lounge zal Jazz Supply voor aanvang van het
festival van zich laten horen. De organisatie van
het festival ligt in handen van catering & organisatie
De Geldersche Poort.

Relevante links bij dit
persbericht:

De bands van de line up van het
festival kunt u op het internet
vinden:
Dutch Swing College Band
Lils Mackintosh
Storyville Jassband
Joris Posthumus
Martijn Schok
Koen de Cauter en Waso
Band
Jazz Supply
Able-Bodied Seamen

Toonaangevende namen
De organisatie heeft een aantal grote jazznamen
gestrikt voor het festival. Chiel Erkelens en Geurt
Schouten, organisatoren van het festival, over de
bands: “De Dutch Swing College Band is ontstaan
in de Tweede Wereldoorlog, toen jazzmuziek
verboden was. Op 5 mei 1945 (Bevrijdingsdag) trad
de band voor het eerst op. Dé jazzvocaliste van
Nederland, Lils Mackintosh, treedt met hen op. De
bekende boogiewoogie pianist Martijn Schok komt
ook, samen met zijn band, de Martijn Schok Boogie
& Blues Band. Bezoekers kunnen ook genieten van
de passionele Storyville Jassband met
gastsaxofonist Joris Posthumus, mannen die
beïnvloed zijn door de Engelse Trad-Jazz. Koen de
Cauter en Waso Band vertolken op uitmuntende
wijze tijdens het festival Hot-Clubmuziek.”
Combinatie van stijlen
Naast traditionele jazzmuziek en Hot-Clubmuziek is
er op 1 augustus volop ruimte voor Engelse TradJazz, swingende boogiewoogie, energieke rhytm ’n
blues en jazzy klinkende blues. Deze combinatie
van stijlen zorgt voor een enorm gevarieerd
programma voor muziekliefhebbers.
Intieme entourage
Net buiten de Gelderse plaats Laag-Keppel staat
het kasteel Keppel, waar het jazzfestival plaats
heeft. In de kasteeltuin staat een prachtig podium
met transparante overkapping. Hierdoor blijft de
kasteelsfeer gedurende het festival perfect
zichtbaar en krijgt het geheel een intieme sfeer.
Praktische informatie
Jazztime begint om 12.00 uur, de kasteeltuinen zijn
geopend vanaf 10.30 uur. Kaarten á € 49,50 zijn
verkrijgbaar via www.jazztime.nl.

Noot voor de redactie
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