North Sea Round Town brengt met maatschappelijke
muziekprojecten iedereen samen
Als voorloper van het NN North Sea Jazz Festival organiseert North Sea
Round Town van 27 juni t/m 14 juli 2019 ruim 365, merendeel gratis
concerten op zo'n125 verschillende locaties in Rotterdam. Als culturele en
muzikale gids is het fringe festival met bijzondere projecten ook
maatschappelijk betrokken bij de stad. Om cultuur, welzijn en zorg bij
elkaar te brengen verzorgt North Sea Round Town daarom evenementen in
ziekenhuizen en zorginstellingen en werkt samen met
vluchtelingenorganisaties en jeugdwerkers.
Met deze op maat gemaakte concerten vol jazz, soul, hiphop, pop, wereldmuziek,
improvisatie en spoken word is North Sea Round Town er voor iedereen!
Een paar hoogtepunten:
My Breath My Music - i.s.m. Candy Dulfer
Muziek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een mens, zowel
cognitief, sociaal als emotioneel. Vooral zelf muziek maken is een groot feest.
Maar wat nu als je door een handicap geen instrument kunt bespelen? Stichting
My Breath My Music biedt mensen met een zware lichamelijke handicap de
mogelijkheid zelf muziek te maken. Niemand minder dan ambassadrice Candy
Dulfer zal met vijf Rotterdamse artiesten een workshop begeleiden, om
vervolgens samen met Trio Brock een geweldig concert neer te zetten. My Breath
My Music laat zo zien dat muziek maken geen grenzen kent.
Het concert op do 27 juni de tevens de feestelijke aftrap van de Buurtconcerten
in Het Klooster, waarna meerdere locaties volgen, met op 5 juli een optreden bij
Hotspot Hutspot in Lombardijen. Hotspot Hutspot creëert in de wijk levendige
hotspots waar jonge mensen met een beperking of uit een achterstandssituatie
zinvol bezig te zijn. In de moestuin verbouwen tieners, buurtbewoners en andere
vrijwilligers samen groenten, fruit en kruiden en werken in het restaurant.
Spoken Woordjes met 'brusjes'
Kinderen die opgroeien met een ziekte hebben een grote impact op het gezin. De
zorg voor hen gaat boven alles en de gezonde broertjes of zusjes (brusjes) krijgen
vaak te weinig aandacht. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd even makkelijk.
Spoken word-artiesten Kay Slice en Elten Kiene begeleiden de broertjes en zusjes
van zieke kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis die met hun gezin dichtbij in
het aangelegen Ronald McDonaldhuis verblijven. Samen zetten zij hun verhaal
om in spoken word en muziek, zodat zijzelf even in het zonnetje staan. De
persoonlijke verhalen worden door Willem 't Hart samen met gitarist Jheynner
Argote Fias op muziek gezet.
Datum: woensdag 10 juli 2019
Locatie: Sophia Kinderziekenhuis
Tijd: 15.00 uur
Entree: gratis

Luisteren met je handen
In de Moestuin van Villa Zebra gebeurt van alles buiten de perken! Elk doof,
slechthorend én horend kind kan zich tijdens een muzikale workshop uitleven
om samen met de ingrediënten uit de Moestuin een muziekcompositie te maken,
waarbij alle zintuigen een rol spelen. Dat doe je op een zelfgemaakt instrument
dat je na a loop mee naar huis neemt. De workshop wordt gegeven door jazzwereldmuzikant Paolo Bouwman, beeldend kunstenaar Jochem Rotteveel en een
gebarentolk.
Datum: za 29 juni, za 13 juli 2019
Locatie: Villa Zebra, Stieltjesstraat 21
Tijd: 13.30-15.00 uur en 15.00-16.00 uur
Entree: 8 euro
Cabo Verde op de Kaap
Met ruim 20.000 Kaapverdianen in de stad klopt in Rotterdam een groot
Kaapverdiaans hart. Toen zij zich hier vestigden, reisde de muziek met hen mee.
De stad kreeg met Morabeza Records een eigen Rotterdams-Kaapverdiaans
platenlabel en de Nederlandse hutspot had er een smakelijk broertje bij: de
cachupa. De Rotterdamse muzikant Paulo Bouwman, met Portugese en
Kaapverdische roots, vertelt het verhaal van de trans-Atlantische verbinding
tussen West-Afrika, Brazilië, Portugal en Cabo Verde. Een verhaal over Afrikaanse
ritmes, Arabische klanken, het geluid van heimwee, fado, samba en bossa nova
die de basis legden voor de Kaapverdiaanse morna en funana. Een
Kaapverdiaanse kok vertelt mee en laat je genieten van de keuken van overzee.
Datum: wo 3 juli 2019
Locatie: Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1
Tijd: 18.00 - 21.30 uur
Tickets: €15 - live muziekprogramma met diner (vanaf 21.30 uur gratis)
Meer hoogtepunten
Een aantal projecten van North Sea Round Town worden dit jaar opnieuw
georganiseerd, maar dan wel extra bijzonder. Zoals het Klankconcert voor
blinden, slechtzienden en ‘zienden’ die geblinddoekt in een strandstoel genieten
van geïmproviseerde muziek van de band Under The Surface. Dit jaar wordt er
op zaterdag 13 juli een Klankconcert gegeven in de Rotterdamse Laurenskerk,
waarbij ook de orgels worden bespeeld.
Het klankconcert is tevens onderdeel van het programma Jazz ietsen Ontdekkingsreis op Zuid, waarbij City Safari en North Sea Round Town je op
zondag 7 juli meenemen op een muzikale ontdekkingsreis door Rotterdam-Zuid.
Naast bijzondere concerten bij Paviljoen aan het Water, ( ilm)theater Islemunda,
het AZC Beverwaard, boksschool 'I Believe' en het Eiland van Brienenoord is er
een Klankconcert in de Kocatepe Moskee.

f

f

f

f

f

f

Nog meer ietsen
Jazz ietsen op Zuid was binnen korte tijd uitverkocht en daarom ietsen we op
vrijdag 12, zaterdag 13, zondag 14 juli door de andere kant van de stad tijdens

Jazz ietsen in Noord. Samen met City Safari opent North Sea Round Town
deuren die normaal voor je gesloten blijven. Je bezoekt een bijzondere woning,
gaat op de thee bij een vluchteling, laat je rondleiden in een moskee of neemt een
kijkje in het atelier van een kunstenaar. Laat je inspireren door de muzikale
keuze van de onbekende ander. He begin en het einde wordt afgesloten met
heerlijke jazz van onder meer Anton Goudsmid, Robert Koemans en Sean
Fasciani.
vr 12, za 13, zo 14 juli (West en Noord)
Dagprogramma, vertrek vanuit Theater Rotterdam
Ook deze editie werken we samen met Cycling Connects: een initiatief dat door
middel van ietstochten sociale integratie van nieuwkomers in Rotterdam
bevordert, in het bijzonder Syrische statushouders en vluchtelingen. Ook JINC
sluit aan een organisatie die kinderen helpt om uit een achterstandsituatie te
komen en helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt.
North Sea Round Town heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan en brengt die
gastvrijheid ook in de praktijk. Er worden nieuwe Rotterdammers uitgenodigd
die niet vanzelfsprekend een kaartje kopen, en een extra welkom verdienen
vanwege de weg die ze a legden om weer in vrijheid te kunnen leven. Meer
informatie volgt binnenkort.
Buurtconcerten voor senioren
Voor het vierde jaar heeft het fringe festival een mooie reeks buurtconcerten in
verzorgingshuizen en de ‘huiskamers van de wijk’, zodat bewoners,
mantelzorgers, familieleden en buurtgenoten niet helemaal de stad in hoeven
voor een mooi concert, of op zijn Rotterdams gezegd 'een lekker potje jazz'. Op
27 juni openen we de reeks Buurtconcerten met een feestelijke kick-off waar alle
bands aanwezig zullen zijn en de leukste optredens zullen verzorgen. We hebben
vandaag maar liefst vier topbands: Jules Deelder en Boris Van der Lek,
Marmelade, Pierre et Les Optimistes en Trio Brock met My Breath My Music.
Voorafgaand aan het concert kan worden aangeschoven voor een heerlijke
maaltijd van de African Queens, de keukenkoninginnen van de Afrikaanderwijk.
In de middag organiseert Platform Cultuur & Welzijn samen met North Sea
Round Town in ‘t Gemaal het kennisatelier “Inzoomen op inclusiviteit”. Met drie
bijzondere samenwerkingen wordt kennis en ervaringen met het publiek
gedeeld. Waarna wordt afgesloten met de feestelijke kick off van de
Buurtconcerten.
Kennisatelier do 27 juni, 13.00-16.00 uur.
Kick off Buurtconcerten 16.00-19.30 uur.
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Creole - Mixtalen en - muziek van Suriname, Afrika en Kaapverdië
Een programma over mix van talen en muziek, ontstaan door kolonisering en de
slavenhandel door Nederland. Met korte beschouwingen en vooral veel
voorbeelden: de mixtalen van Suriname, Surinaamse straattaal (Afu Sensi),
Afrikaans religieuze roots van gospel-soul (Louis Windzak-de Rotterdamse Otis

Redding & friends), Kaapverdische funk-spokenword. Coproductie van Leeszaal
Rotterdam West, Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijk Toekomst en Studio
Narrative.
vr 27 juni, Leeszaal Rotterdam West.
SPRAZZZ - Spoken word en jazz van de straat
Twee vrije kunstvormen komen samen om Rotterdamse verhalen kracht bij te
zetten. Verhalen over de mensen die de stad vormen. Laat je verassen of herken
jezelf terug in verhalen uit de buurt.
Verschillende buurten vormen samen één Rotterdam. Drie spoken word artiesten
vertellen over de buurt waar ze in wonen. Ze vertellen verhalen van henzelf en
verhalen van buurtgenoten. Wat speelt er allemaal? Wat is er aan problematiek?
Wat zien we niet? Welke helden mogen we niet vergeten? We luisteren naar
Neusa Gomes uit Charlois, naar Ivan Words uit Delfshaven en naar Jaimee Brown
uit het Oude Noorden. o.l.v.: Artist in Focus Alexander van Popta.
vr 5 juli, MONO.
Kijk voor meer informatie over alle programma onderdelen, tijden, locaties en
tickets op www.northsearoundtown.nl
_____
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

