Kunt u dit bericht niet goed lezen? Kijk dan op http://tinyurl.com/jazztimeslaataan.

PERSBERICHT

Jazzfestival Jazztime op kasteel Keppel slaat aan
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Laag-Keppel, 13 juli 2010 – Het unieke jazzfestival Jazztime in Laag Keppel op 1
augustus aanstaande is nu al een succes. De voorverkoop van dit festival verloopt
boven verwachting. De verschillende internationaal bekende jazzbands staan garant
voor een spetterend jazzfestival. Op de site www.jazztime.nl kunnen nog steeds
entreekaarten worden besteld.
De loco-burgemeester van de gemeente Bronckhorst opent het festival, dat plaatsvindt tegen
het sfeervolle decor van het kasteel Keppel. Bands die optreden zijn de Dutch Swing College
Band met gast Lils Mackintosh, Jazz Supply, Martijn Schok Boogie & Blues Band, Storyville
Jassband met gast Joris Posthumus, Koen de Cauter en Waso Band en studentenjazzband
Able-Bodied Seamen.

De Dutch Swing College Band
in actie

Grote belangstelling
De organisatie heeft een aantal grote jazznamen gestrikt voor het festival. Mede om die reden
loopt de voorverkoop van kaarten goed. Chiel Erkelens en Geurt Schouten, organisatoren van
Jazztime, over de voorverkoop: “Dankzij de grote namen die we hebben gestrikt voor dit
festival, loopt de voorverkoop boven verwachting. De kaartverkoop stimuleert ons om er een
prachtig festival van te maken in een unieke omgeving. De transparante overkapping in de
kasteeltuin van kasteel Keppel geeft het geheel een intieme sfeer.”

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
Kasteel Keppel

Combinatie van stijlen
Naast traditionele jazzmuziek en Hot-Clubmuziek is er op 1 augustus volop ruimte voor
Engelse Trad-Jazz, swingende boogiewoogie, energieke rhytm ’n blues en jazzy klinkende
blues. Deze combinatie van stijlen zorgt voor een enorm gevarieerd programma voor
muziekliefhebbers.

Organisatoren Geurt Schouten
en Chiel Erkelens voor kasteel
Keppel

Praktische informatie
Jazztime begint om 12.00 uur, de kasteeltuinen zijn geopend vanaf 10.30 uur. Kaarten á €
49,50 zijn nog steeds verkrijgbaar via www.jazztime.nl en op 1 augustus bij de ingang van het
festivalterrein. De organisatie van het festival ligt in handen van catering & organisatie De
Geldersche Poort.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de Ridder PR. U kunt contact opnemen met Korstiaan van Vliet, PR adviseur
via 0318-438487 of korstiaan@porsderidder.nl. Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op www.jazztime.nl.

