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Vierde editie Jazztival op meerdere locaties
Alkmaar, 22 februari 2012 - Vanaf vrijdag 23 bruist Alkmaar van de Jazz, tijdens de vierde
editie van het Jazztival. Tijdens het jazzweekend kunnen jazzfanaten, muziekliefhebbers
en levensgenieters in een ongedwongen en gezellige sfeer genieten van meer dan 50
optredens op verschillende podia en locaties. Het Jazztival luidt op muzikale wijze de
zomertijd in en het uitgebreide programma staat drie dagen lang vol met jazz, latin, soul,
spannende improvisaties en verrassende dansacts. Dit jaar is het Jazztival voor het eerst
op verschillende locaties in de stad te bezoeken. Vaste uitvalsbasis is Provadja, maar
daarnaast kan het publiek terecht bij de Vigilantie, eveneens op het Verdronkenoord. In
Provadja worden de optredens verspreid over een drietal podia. In de Vigilantie zullen de
concerten in een meer intieme ambiance te horen zijn. Tevens komt er een buitenpodium
aan het Verdronkenoord, alwaar het vooral met mooi weer goed toeven zal zijn.
Line-up
De line-up van het Jazztival 2012 wordt binnenkort bekend gemaakt, maar vast staat dat er weer een keur
aan lokale en (inter)nationale grootheden en gerenommeerde artiesten hun opwachting zullen maken.
Het thema ‘Move your (J)azz’ staat garant voor een buitengewoon swingende editie.
Vroege vogels
Het publiek kan voor het Jazztival dagkaarten en passe-partouts aanschaffen. Vroege vogels profiteren bij
aanschaf van een passe-partout van extra voordeel. Tot en met donderdag 22 maart kost deze namelijk €
30,00. In het festivalweekend zelf betaalt de bezoeker € 35,00. Een dagkaart kost € 20,00, jongeren tot en
met 25 jaar betalen € 15,00. Meer informatie op www.provadja.nl en www.jazztival.nl.

- Einde persbericht ----------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Jazztival of een interviewafspraak met de organisatoren van het jazzfestival
kunt u contact opnemen met Peter van Raamsdonk (072-5153785,
kussenbabas@versatel.nl) of Jan Doedens (072-5157896, sbsjazz@jandoedens.nl).
Beeldmateriaal is beschikbaar via www.jazztival.nl/persinfo

