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inJazz kondigt volledige festival line-up aan 

Tijdens inJazz ontdek je de beste jazz van vandaag en morgen! Een divers programma 

op 22 en 23 juni 2017 voor zowel jazzprofessionals als muziekliefhebbers. inJazz trapt 

op donderdagavond af met een gratis toegankelijk festivalprogramma. Vrijdag overdag 

vindt de conferentie plaats. Hiervoor is een registratie verplicht. Op vrijdagavond barst 

opnieuw het festivalprogramma los. inJazz is de officiële opening van North Sea Round 

Town: twee weken jazz in Rotterdam met als grote afsluiter het North Sa Jazz Festival. 
 

Volledige inFestival line-up 
inFestival is het gratis toegankelijke festivalprogramma van inJazz dat plaatsvindt vanaf 

20.00 uur op 22 en 23 juni. Verwacht korte shows van tientallen binnen- en buitenlandse 

muzikanten: zowel aanstormend talent als gevestigde artiesten. Ze wisselen elkaar af op de 

verschillende podia in LantarenVenster en Kantine Walhalla in Rotterdam. Zo ken je Tin 

Men and the Telephone wellicht nog van het North Sea Jazz Festival, maakt Fridolijn eerst 

een uitstapje naar het roemruchte The Great Escape Festival voordat ze inJazz aandoet en 

beloven we je dat het eigenzinnige duo Skeltr uit Manchester funky tunes zal spelen die je 

nog lang bijblijven. 

 

Dutch inJazz: Allison Philips Trio, Broken Brass Ensemble, Bruno Calvo Quartet, BRUUT!, 

CCQ (Chris Corstens Quartet), Fridolijn, Gidon Nunes Vaz Sextet, Joost Lijbaart – Under the 

Surface, Kika Sprangers, Lwela Kasulwe, Marzio Scholten Solo, Molino, Quibus, Rogier 

Telderman’s TRIPTYCH, Sanem Kalfa & George Dumitriu, The BvR Flamenco Big Band, 

The Nordanians, Tin Men and the Telephone, Trempera! en Xavi Torres Trio. 

 

Europe inJazz: Ätna (DE), hoera. (BE), Laura Perrudin (FR), Lukas Zabulionis (NO), 

Madeleine & Solomon (FR), Nérija (UK), SCHNTZL (BE), Skeltr (UK) en Umbra (IE). 

 

Online magazine 
Benieuwd naar de eerste highlights van inJazz? Vers van de pers: het nieuwe online 

magazine is zojuist uit! Zo neemt conferentieprogramma coördinator Mark van Schaick je 

alvast mee langs de internationale panels, de Buma Setlist App Workshop en de handige 

netwerkmomenten. Eén van de panelleden, Rajae El Mouhandiz, schreef een column over het 

nieuwe panel 'Maroccan Moods'. Ook kijken we met diverse artiesten, waaronder Zitakula en 

Jeangu Macrooy, terug op hun optreden tijdens inFestival in 2016 en wat dit hen heeft 

opgeleverd. 

 

Registratie conferentie en gratis toegang tot het festival 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2116&m=2694&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=21870&l=-https--issuu.com/injazz_nl/docs/injazz_2017_magazine_issuu
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2116&m=2694&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=21870&l=-https--issuu.com/injazz_nl/docs/injazz_2017_magazine_issuu
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2116&m=2694&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=21867&l=-http--www.injazz.nl/


Op www.injazz.nl vind je binnenkort het volledige programma van zowel de conferentie als 

het festival. Het festivalgedeelte, dat plaatsvindt op beide avonden, is gratis toegankelijk. 

Voor de conferentie op vrijdag is een registratie verplicht. Nog tot 2 juni zijn de early bird 

tickets voor slechts € 25 (voor studenten € 15) via de website te koop.  
 
 

 

NIET VOOR PUBLICATIE 
 

Voor meer informatie en (hoge resolutie) beeldmateriaal neemt u contact op met Kim van 

Zweeden door te mailen of bellen naar kim@injazz.nl of 06 - 14 47 43 18. 

 

Volg inJazz op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en www.injazz.nl.  
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