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inJazz kondigt Nederlandse festival line-up 2018 aan 

Tijdens inJazz ontdek je de beste jazz van vandaag en morgen! inJazz is het grootste Nederlandse 
netwerk en showcase evenement voor jazz en vindt plaats op 28 en 29 juni op de Kop van Zuid, 
Rotterdam. Vandaag zijn de eerste 20 namen voor het festivalgedeelte bekendgemaakt. inJazz is 
de officiële opening van North Sea Round Town: twee weken jazz in Rotterdam met als grote 
afsluiter het NN North Sea Jazz Festival. 
 
Dutch inJazz namen toegevoegd aan festival line-up 
inFestival is het gratis toegankelijke festivalprogramma van inJazz dat plaatsvindt vanaf 20.00 uur op 
28 en 29 juni 2018. 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. 
 
Dutch inJazz line-up 2018: 
3times7, Alex Simu Quintet, AVA Trio, Caravan, Cast Glass, Coal Harbour, COLEN - A Birds Eye View, 
GreyHeads, Hermine Deurloo / Rembrandt Frerichs Quartet, Krupa & The Genes, Niels Broos & 
Jamie Peet, Quartzite 4tet, Reinier Baas & Ben van Gelder duo, Sanne Huijbregts, Son Swagga, 
SPOKEN + 2, Sun-Mi Hong Quintet, The New Conrad Miller Trio, The Nu Nova Compound en Yasam 
Hancilar Band. 
 
Livemuziek tijdens inJazz 
Tijdens inJazz treden meer dan veertig acts op, verdeeld over verschillende podia. Het programma 
bestaat uit drie onderdelen. 'Dutch inJazz' staat voor de 20 geselecteerde Nederlandse bands. Met 
'Next Generation Jazz' presenteert inJazz getalenteerde masterstudenten van Nederlandse 
conservatoria, aangedragen door hun school. Internationale acts komen terug onder de noemer 
'Europe inJazz'. Een aantal toonaangevende Europese festivals dragen een opmerkelijke act uit hun 
land aan. De intentie is dat al deze acts niet alleen tijdens inJazz, maar op een aantal Europese 
festivals zullen optreden. 
 
Registratie conferentie en gratis toegang tot het festival 
Op 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 1 juni zijn de early bird tickets voor slechts € 25 (voor 
studenten € 15) via de website te koop.  
 
inJazz is een initiatief van Buma. 
 
Meer informatie: www.injazz.nl  
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NIET VOOR PUBLICATIE 
 
Hoge resolutie beeldmateriaal kunt u downloaden op de perspagina van inJazz. Voor meer 
beeldmateriaal en meer informatie 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.  
 
   

 
 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23507&l=-https--www.injazz.nl/press/
mailto:kim@injazz.nl
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23503&l=-https--www.facebook.com/inJazzNL
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23504&l=-https--twitter.com/injazznl
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23505&l=-https--www.instagram.com/inJazznl/
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23506&l=-https--www.linkedin.com/groups/2389054
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2230&m=2804&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23502&l=-http--www.injazz.nl

