PERSBERICHT

Jazzfestival Jazztime groot succes
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Laag-Keppel, 3 augustus 2010 – Het jazzfestival Jazztime in Laag Keppel van afgelopen
zondag is een groot succes geweest. De ruim 600 bezoekers kregen een gevarieerd
jazzprogramma voorgeschoteld met onder andere de Dutch Swing College Band met Lils
Mackintosh, Martijn Schok Boogie & Blues Band en de Storyville Jassband met Joris
Posthumus. “Er komt volgend jaar zeker een tweede editie”, aldus de enthousiaste
organisatoren Chiel Erkelens en Geurt Schouten.
Jazztime werd geopend door de loco-burgemeester van de gemeente Bronckhorst. In zijn
openingswoord in de fraaie kasteeltuin van kasteel Keppel prees hij de initiatiefnemers voor hun
enthousiasme en professionaliteit waarmee Jazztime werd neergezet.

De Dutch Swing College
Band brengen hun
swingende jazz onder de
transparante overkapping.

Goede sfeer
De sfeer zat er vanaf het eerste moment goed in, mede dankzij de weersomstandigheden. De
studentenjazzband The Able-Bodied Seaman en het trio Jazz Supply ontvingen de bezoekers in
de kasteeltuin en in de VIPruimte met swingende jazz. Om 12 uur startte het officiële programma
met de Storyville Jassband en Joris Posthumus. Daarna volgden Koen de Cauter en Waso Band
en de Martijn Schok Boogie & Blues Band. Het slotoptreden was voor de Dutch Swing College
Band met gast Lils Mackintosh.

Relevante link bij dit
persbericht:
De bands die op Jazztime
speelden, 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

Transparante overkapping
De unieke locatie, kasteel Keppel, leent zich perfect voor Jazztime. Chiel Erkelens en Geurt
Schouten, organisatoren van Jazztime, zijn erg enthousiast: “De samenwerking met de
kasteelheer verliep vlekkeloos, waardoor wij Jazztime tot in de puntjes konden voorbereiden. De
festivalbezoekers waren met name enthousiast over de transparante overkapping boven het
podium. Daardoor bleef de kasteelsfeer zichtbaar, wat zorgt voor intimiteit en gezelligheid.”
Jazztime 2011
De organisatoren zijn blij met de enthousiaste reacties van de bezoekers van Jazztime 2010. Dat
stimuleert hen om in 2011 een tweede editie te organiseren. Ook dan zal de organisatie van het
festival in handen liggen 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 Mirjam de Jong, PR
adviseur via (0318) 438 487 of mirjam@porsderidder.nl. Voor meer informatie over het festival kijkt u op www.jazztime.nl.

