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Save the date and showcase your talent at 

inJazz: inschrijving nu geopend! 
  

  

Nederlandse muzikanten en componisten opgelet: de inschrijving voor de inJazz 2019 

showcases is geopend! InJazz is het grootste en jaarlijkse Nederlandse jazz 

netwerkevenement op 27 en 28 juni in Rotterdam, een initiatief van Buma. 

 

Publiek en vergoeding 

Nederlandse acts kunnen zich inschrijven om zo kans te maken op een optreden tijdens dit 

grootste en jaarlijkse Nederlandse jazz netwerkevenement, een initiatief van Buma. InJazz biedt 

muzikanten en componisten de kans om zich te presenteren aan een internationaal netwerk 

bestaande uit recordlabels, managers, boekers, journalisten en andere belangrijke spelers uit de 

jazzscene. Buma zorgt voor een honorarium van € 250 per artiest, met een maximum van € 

1.250 per groep. 

 

Professionele commissie én opnames 

Een professionele commissie (labels, radio, programmeurs) maken een selectie Nederlandse 

acts uit alle aanmeldingen. Tijdens inJazz worden de optredens professioneel opgenomen 

(inclusief rechten). Deze ontvangen de artiesten na afloop van inJazz. Een selectie wordt 

uitgezonden bij nationale en internationale radiostations. 

 

Inschrijven kan via deze link: injazz.nl/showcase 

 

InJazz: 27 & 28 juni in Rotterdam 

Talent en ambitie zo hoog als de skyscrapers van Rotterdam! Muzikanten uit binnen- en 

buitenland nemen je op 27 & 28 juni mee op een muzikale reis. Het festivalprogramma van 

https://bumacultuur.us14.list-manage.com/track/click?u=57ac3eb9ac7d21e5e09d509d7&id=4279875dcc&e=46085a5431
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inJazz is gratis toegankelijk en vindt plaats in LantarenVenster en Kantine Walhalla. Ruim veertig 

acts elkaar af met kleine sets: van ingetogen tot knallende performances. Dit zijn de acts die het 

komende seizoen de wereld gaan veroveren. En je kan ze nu al zien in Rotterdam! Op vrijdag 28 

juni, voordat het festival losbarst, organiseert inJazz haar conferentieprogramma in 

LantarenVenster. Muzikanten, bookers, managers, programmeurs en andere Europese 

professionals verzamelen zich om een dag lang kennis uit te wisselen en elkaar (beter) te leren 

kennen. Tijdens de diverse panels, presentaties en netwerkmomenten komen ontwikkelingen 

binnen jazzland aan bod. Voor conferentie is een registratie vereist. inJazz vormt de officiële 

opening van twee weken jazz in Rotterdam: North Sea Round Town en NN North Sea Jazz 

Festival. 

 

Meer informatie: www.injazz.nl. 

   

 

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. 
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