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27 juni t/m 14 juli 2019

Maak deze zomer een muzikale reis door Ro erdam!
Fringe fes val North Sea Round Town is jouw muzikale reisgids

North Sea Round Town, het fringe festival van het NN North Sea Jazz
Festival, is van 27 juni t/m 14 juli jouw muzikale gids door de Maasstad.
Dein met ronkende scheepsmotoren en swingende klanken mee op de
stroming van de Maas, of raas met de jazztrein door de nacht naar Berlijn.
Bezoek historische locaties met een bijzonder jazzverhaal en voel het ritme
van de bonkende heipalen op Zuid. Met meer dan driehonderdvijftig
concerten geniet je tijdens North Sea Round Town van bijna drie weken
lang van jazz, blues, soul, funk, hiphop, pop, improvisatie en crossovers op
ruim honderdvijfentwintig locaties in heel de stad.
JAZZ NIGHT EXPRESS
NACHTTREIN ROTTERDAM -BERLIJN
Eén trein, drie jazzpodia, een toprestaurant, een leesclub en gezellige bars. Op
deze onvergetelijke, nachtelijke reis naar Berlijn combineren we de romantiek
van de trein met prachtige muziek va gitarist Jesse van Ruller, zangeressen
Ntjam Rosie en Dorona Alberti, DJ Maestro en nog veel meer. Of wip onderweg
even binnen in de coupé van Arnon Grunberg en zijn spannende leesclub. De Jazz
Night Express met 450 slaapplekken vertrekt vanaf Rotterdam CS en maakt één
stop in Amsterdam. Op de terugreis rijdt de trein vanaf Berlijn Zoo via de
hoofdstad weer naar Rotterdam. Onderweg bereiden chefs een luxe driegangen
jazzdiner voor je, zorgen zij voor late-night snacks en een heerlijk ontbijt. Zo
combineer je een dagje Berlijn met de beste muziek, heerlijk eten en lekker
slapen.
De Jazz Night Express is een initiatief van Noord Westexpress: een organisatie die reizigers helpt met
informatie en slimme tips over nachttreinen in Europa, met oog voor duurzaam vervoer.

vr 28 - zo 30 juni 2019
Rotterdam – Amsterdam – Berlijn (retour)
Informatie en kaartverkoop: www.jazznightexpress.nl
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HET JAZZSCHIP
MET RONKENDE SCHEEPSMOTOREN OVER DE MAAS
Het Jazzschip beleeft dit jaar al weer haar derde editie. Dat betekent met
ronkende scheepsmotoren en swingende klanken meedeinen op de stroming van
de Maas. Vanwege het grote succes van eerdere edities varen we dit jaar uit met
een nog groter schip van de Spido. Tijdens een tour door de Rotterdamse haven
geniet je aan boord van de beste live muziek van o.a. Pink Oculus, Alexander van
Popta, het Benjamin Herman kwartet en CaboCubaJazz. Onderweg word je
verrast door concerten op bijzondere locaties aan wal waarvoor we tussentijds

van boord gaan.
za 29 juni
Vertrek en aankomst Rijnhaven, LantarenVenster
HISTORISCHE JAZZROUTE
CONCERTEN OP HISTORISCHE LOCATIES
De historische jazzroute ‘Van Pschorr tot Bird’ markeert en eert zes verdwenen
historische locaties die van grote betekenis zijn voor de Rotterdamse
jazzgeschiedenis. Bij alle voormalige jazzplekken kun je genieten van een concert
in de buitenruimte, verzorgd door lokale topmuzikanten. Verwacht composities
van de nieuwe generatie Rotterdamse jazznamen die als curator en componist
elke locatie voorzien van een muzikale invulling. Zo ontstaat er een historische
jazzroute waaraan je al wandelend of ietsend kunnen deelnemen. Ook zullen
toevallige voorbijgangers op een muzikale manier geconfronteerd worden met
de jazzhistorie van de plek waar ze zich dan bevinden, allemaal ter ere van de
honderdste verjaardag van jazz in Rotterdam.
zo 30 juni, Rotterdam Centrum (op eigen gelegenheid)
JAZZFIETSEN
ONTDEKKINGSREIS ROTTERDAM ZUID
Ga mee op reis en (her)ontdek hoe jazz klinkt op Rotterdam-Zuid. Na de Zeeuwen
en de Brabanders kwamen de Italianen, de Turken en de Marokkanen naar de
zuidkant van de Maasstad. Op Zuid wordt al eeuwen gebikkeld en gebouwd, maar
de wijk is nog lang niet af. Het ruikt er naar handen uit je mouwen en heimwee
naar thuis. Het ritme van de heipalen en het verlangen naar de geboortegrond
vormen een grote inspiratie voor de locatieconcerten op de Rotterdamse
zuidoever.
zo 9 juli, Rotterdam Zuid, o.l.v. een gids of iets op eigen gelegenheid
JAZZSAFARI IN DE WIJK
MUZIEK ACHTER DE VOORDEUR
Welke muziek zet Parisa op als het verlangen naar Perzië te groot wordt? Op
welk nummer krijgt Amina iedereen aan het dansen? Waar luistert een
vioolbouwer naar? En welke nummers staan er op de speellijst van een imam?
Bekijk Rotterdam eens van een andere kant en laat je inspireren door de
muzikale keuze van de ander, gevormd door herinneringen aan een thuisland,
een liefde of nieuwe ontmoetingen. Jazzsafari opent deuren die voor anderen
gesloten blijven. Zo breng je een bezoek een woning, ga je op de thee bij een
vluchteling, laat jij je rondleiden in een moskee of neem je een kijkje in het atelier
van een kunstenaar. Ontmoetingen die inspireren en een inkijk geven in onze
kleurrijke wijken buiten het centrum. In groepjes van zes ga je op pad; zonder
gids, maar gewapend met een programma, een plattegrond, een linke dosis
nieuwsgierigheid en een telefoonnummer voor het geval je verdwaalt. De
Jazzsafari start en eindigt met een bijzonder concert.
vr 12, za 13, zo 14 juli, Rotterdam Noord en West
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www.northsearoundtown.nl
www.facebook.com/northsearoundtown
www.twitter.com/NSRT010

www.instagram.com/NSRT010
#NSRT010 #NSJAZZ
Voor de redactie
Voor meer informatie over bovenstaande projecten, het volledige programma of
het downloaden van beeld kijk op http://www.northsearoundtown.nl/pers/ of
neem contact op met Cathelijne Beijn (perscoördinator) via
pers@northsearoundtown.nl of bel 06-50624814
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Michelle Wilderom (directeur
strategie en publieksontwikkeling,North Sea Round Town) via
michelle@northsearoundtown.nl, tel. 06 81417079

