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Datum  Locatie Artiest Aanvang

maandag 30-okt Bistro De Buurvrouw Sander Luurssen, 
   Lesley Lynch, 
   Johnny Rosenberg, 
   William Janz 17.30 - 22.30
woensdag 01-nov Café De Beurs PubQuiz 20.00
vrijdag 03-nov Stadscafé Hexagon Hellman-Millstone 
   & the Groovin Blues  21.00
vrijdag 03-nov Agnietenhof - Rabozaal Marijn Brouwers  - 
   The Chet Baker 
   Room 20.00

zaterdag 04-nov De Nacht van Jazzy Tiel in Agnietenhof o.a.
  Gare du Nord, BRUUT!, Sinas, Boogie Boy 20.00

zaterdag 04-nov St. Maartenskerk 
  - Carillion Wim Ruitenbeek 14.00 - 15.00
zondag 05-nov Agnietenhof - Rabozaal Frank Groothof - 
   De geschiedenis 
   van Olifantje 
   Jazzbabar 14.30
maandag 06-nov Bistro De Buurvrouw Ben Cramer 17.30 - 22.30
donderdag 09-nov Jazzy Room(s) - 
  Huiskamerconcert Ber van Buren en 
   leerlingen 
   muziekschool 19.30
zaterdag 11-nov Café Wendela Co's Project  20.30
zondag 12-nov Gasterij Flipje The Streetrollers 15.00
zaterdag 18-nov Jam Inn The Bucket Boyz 21.00
zondag 19-nov Café De Beurs Ber & Friends 15.00
zondag 19-nov Stadskroeg Van Geffen Juice and Cigars 16.00
zaterdag 25-nov Poppodium Zinder Jazzmatazz - 
   The Cool Quest 
   and more 20.00



VOORWOORD 
11e EDITIE

DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL

Na een succesvolle eerste editie vindt dit 
seizoen opnieuw De Nacht van Jazzy Tiel 
plaats. Op zaterdag 4 november zijn er 
diverse optredens en live acts in verschil
lende zalen van Agnietenhof, aangekleed 
met lekkere hapjes en drankjes.

Geweldige live jazzmuziek komt onder 
meer van Bruut! Deze Amsterdamse 
jazzband maakt stevig dansbare en 
door enthousiaste kenners zelfs ‘vuil’ 
genoemde jazz. De jonge groep was al 
te zien op het North Sea Jazz Festival 
en Lowlands met hun ‘superjazz’, een 
cocktail van jazz, blues en rock ‘n’ roll, 
op maat gemaakt voor een bewegend 
publiek. Het Hammond-geluid is promi-
nent en roept echo’s uit de jaren zestig op.

Gare du Nord komt naar Tiel! De 
groovende 6-koppige formatie speelt 
oude en nieuwe favorieten zoals je ze 
nooit eerder hebt gehoord. Met 
uiteraard de nieuwe funky songs van 
het album Stronger! maar ook de vele 
classic hits als ‘Marvin & Miles’, ‘Beautiful 
Day’, ‘You’re My Medicine’ (van Marvin 
Gaye) en ‘Pablo’s Blues’.

Een aanstekelijke mix van New Orleans 
brass met funk, hiphop- en balkan 
invloeden van het Broken Brass  
Ensemble. Altijd een feestje met deze 
8-koppige moderne brass band.

Het trio Sinas brengt samen trompettist 
Rob van de Wouw jazz maar dan 
anders. Met een opzwepende en 
vrolijke sound met een vleugje dance  
en van de Balkan via Latijns- Amerika 
naar Azië. 

Na een paar jaar van afwezigheid zal 
Belgische bekendste entertainer 
Boogie Boy samen met muzikale 
vrienden de Nacht van Jazzy Tiel 
swingend afsluiten.

Gastheren zijn de Gebroeders Grimm 
in hun fantastische zelfgemaakte 
kostuums. 

Datum: 04-11-2017 20.00 uur, deuren open om 19.30 uur.
Locatie: Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat 2, Tiel. 
0344-673500.  Kaarten: Vriend: € 30,50, Regulier: € 32,50, CJP-korting: € 2,50.

Agnietenhof | Sint Agnietenstraat 2 Tiel
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Dit jaar alweer de 11e editie van Jazzy Tiel. Een editie met een zwart randje wegens 
het eerder dit jaar plotseling overlijden van Pieter van den Burg, onze voorzitter en 
oprichter van Jazzy Tiel. De organisatie draagt deze editie dan ook op aan Pieter.

Vorig jaar hebben wij ons 10-jarig jubileum gevierd met de allereerste Nacht van Jazzy 
Tiel. Na deze succesvolle eerste editie, vindt dit jaar wederom de Nacht van Jazzy Tiel 
plaats in Schouwburg Agnietenhof met diverse optredens en gekke acts in verschil-
lende zalen en foyers van Agnietenhof, aangekleed met lekkere hapjes en drankjes.

Trots zijn wij als organisatie dat Gare du Nord naar Jazzy Tiel komt en hun 15th  
anniversary wil vieren met ons allen. Ook Broken Brass Ensemble, BRUUT! en Sinas 
met trompettist Rob van de Wouw zijn van de partij. Na een paar jaar afwezigheid, 
zal uitsmijter de Belgische entertainer Boogie Boy de tent op zijn kop zetten en met 
zijn muzikale vrienden een eerbetoon aan onze voorzitter Pieter van den Burg 
komen brengen.

In samenwerking met de Tielse horeca, Schouwburg Agnietenhof en Zinder zijn er 
gedurende de hele maand november en zelfs enkele dagen al in oktober vele jazzy 
concerten in de binnenstad waar u van kunt genieten. Lees snel verder voor het 
hele programma. 

Stichting Jazzy Tiel is de vele ondernemers en de vele sponsoren dank verschuldigd 
voor het mogelijk maken van dit unieke Tielse evenement. Dankzij het enthousiasme 
en de inzet van de vele (horeca) medewerkers, denkers, doeners, vrijwilligers, is het 
opnieuw gelukt een fantastisch programma te presenteren.

Simone de Boer, vervangend voorzitter Jazzy Tiel

Organisatie
Simone de Boer (vervangend voorzitter, organisatie,  
programmering, publiciteit),
Marco Blom (financiën), 
Bart van den Elshout,Tenny Tahamata & Ingrid Zaaijer (programmering)
Monique Schoots (productie, organisatie)



GARE  DU  NORD

BROKEN  BRASS  
ENSEMBLE!

‘Superjazz’, zo luidt de treffende omschrijving van één  
van de meest populaire Nederlandse jazzbands van het 
moment. Met het oprichten van BRUUT! hadden Maarten 
Hogenhuis (sax), Folkert Oosterbeek (hammond), Thomas 
Rolff (bas) en Felix Schlarmann (drums) een doel voor 
ogen: goede, aanstekelijke jazz maken voor een groter publiek. En dat is gelukt. 
Knetterende solo’s worden flink opgestuwd door een ronkend hammond-orgel  
en energieke drums. Het resultaat is tegelijk gelikt en vuig. Hoe dat klinkt? Bruut!

DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL

Broken Brass Ensemble brengt de  
brass-band naar het nu. Ze gingen viral 
dankzij hun bewerking van ‘Thrift Shop’,  
de monsterhit van Macklemore & Ryan 
Lewis en speelden vervolgens op zo’n 
beetje elk festival met hun inventieve  
en aanstekelijke mix van New Orleans-
brass met hiphop-, balkan- en funkin-
vloeden. 
Overal waar het achtkoppige Broken 
Brass Ensemble neerstrijkt,  
is het feest. North Sea Jazz, Into the 
Great Wide Open, Oerol, Eurosonic/
Noorderslag, Paaspop... En als je thuis 
een feestje wilt vieren kun je natuurlijk 
hun album ‘Brasshopper’ opzetten.

Jazz, maar dan anders. De band Sinas 
laat zich inspireren door zo’n beetje alle 
niet-Westerse muziekstijlen die er te 
vinden zijn. Met een vleug dance. Van 
de Balkan via Latijns-Amerika naar Azië. 
Resultaat: een opzwepende en vrolijke 
sound, luister maar naar hun vierde 
album ‘Dutch Wave’. Trompettist Rob 
van de Wouw maakt, ondanks zijn eigen 
succesvolle carrière, sinds kort weer 
deel uit van Sinas.

Gastheren zijn de Gebroeders Grimm in 
hun fantastische zelfgemaakte kostuums.  

De sexy jazzband Gare du Nord viert haar vijftienjarig bestaan met de 15th Anniversary 
Tour! Het succes begon voor Gare du Nord al met de Europese culthit Pablo’s Blues 
in 2001, waarna de band drievoudig platina scoorde met het album Sex ‘n’ Jazz.  
Na een radiostilte van vier jaar werd het comeback-album Stronger! door de 
Nederlandse pers geprezen als het album waarop Gare du Nord bij uitstek klinkt als 
een pure, groovende liveband. Blues, jazz en lounge worden gecombineerd tot een 
onweerstaanbaar swingend geheel, zeker met de Italiaanse zangeres Dorona Alberti 
erbij. Verwacht vanavond de nieuwe funky nummers van het album Stronger! (2015, 
genomineerd voor een Edison) plus natuurlijk de vele classic hits als Marvin & Miles, 
Beautiful Day, You’re My Medicine (met Marvin Gaye) en We Still Grow! Aansluitend 
aan de show is er gelegenheid om de band, met o.a. zangeres Dorona Alberti en 
gitarist Aron Raams, persoonlijk te ontmoeten tijdens de signeersessies.

BRUUT!
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SINAS
MET  ROB  VAN  DE  WOUW

GEBROEDERS GRIMM



BOOGIE  BOY 

Deze avond wordt gehost door actrice 
Margien van Doesen. Zij reist speciaal 
vanuit Amsterdam af naar Tiel om de 
avond te presenteren. Van Doesen 
studeerde in 2001 af van de Amster-
damse Toneelschool en speelde bij 
diverse toneelgezelschappen, in films 
zoals De Gelukkige Huisvrouw en in  
de serie ‘Meisje van plezier’. Daarnaast 
speelde ze ook gastrollen in televisie-
series zoals De Co-assistent en Flikken 
Maastricht en heeft ze samen met Jos 
van Hulst een eigen theater gezelschap 
’t Woud Ensemble waarmee ze op 
locatie speelt.

MARGIEN  VAN  DOESEN 

MARIJN  BROUWERS 
THE  CHET  BAKER  ROOM 
Jazzlegende als symbool voor de dolende mens

In 1988 overleed jazzlegende Chet Baker na een val uit het raam van het  
Amsterdamse Hotel Prins Hendrik. Of is hij gesprongen? Zijn sterrenstatus,  
overmatig drugsgebruik en vroege dood creëerden de mythe van ‘de mooie  
jongen met wie het verkeerd afliep’.
Marijn Brouwers zingt in de aanloop naar Bakers dertigste sterfdag nieuwe songs  
en de mooiste, in het Nederlands vertaalde, jazzklassiekers. Brouwers, die al 
succesvolle hommages bracht aan Frans Halsema en Charles Aznavour, wordt 
begeleid door topmuzikanten.
Regie: Ruut Weissman Met: Marijn Brouwers. Mondharmonica: Hermine Deurloo.  
Gitaar en percussie: Anne Soldaat. (Contra)bas: Reyer Zwart

Datum: 03-11-2017 20.00 uur Locatie: Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof 
– Rabozaal, Sint Agnietenstraat 2, Tiel. 0344-673500
Kaarten: Vriend: € 17,50. Regulier: € 19,50. CJP-korting: € 2,50.

SVEN  ARIAANS 

Sven Ariaans (1969) is podiumdichter en inmiddels een vaste 
gast als Nachtburgemeester tijdens Jazzy Tiel. Hij brengt 
‘epische rap’; verhalen verpakt in ritme en rijm. Hij zal laten 
zien, horen en voelen dat jazz en poetry een eigenzinnige 
verrassende combinatie oplevert. De Nachtburgemeester zal 
deze avond een poëtisch tintje geven met zijn Poetry Slam. 
Sven Ariaans is als eerste benoemd tot ‘Stadsdichter van Tiel’!

De uitsmijter van de avond is na een paar 
jaar afwezigheid, maar na vele talrijke 
verzoeken, de bekendste man in Belgie; 
'Boogie Boy' samen met zijn begeleidings-
band; 'The Boogies', die deze avond in 
een uitgebreide bezetting te horen zullen 
zijn. Nadat hij ons festival vier jaar geleden 
heeft opgeluisterd met een wervelende 
show die de aanwezigen nog zullen 
herinneren als tot het randje gaan van 
Boogie met zijn opzwepend en raspend 
stemgeluid. Zijn Swingende Boogies die 
hem begeleiden met saxofoon en trompet. 
Special guest Jamal Thomas op drums, 
de ex-drummer van Maceo Parker. Zijn 
programma zal onder meer bestaan uit 
'A Tribute To Ray Charles'. Zwarte soul-
songs met een uitstapje naar de ont-
roerende jazz zoals Georgiaon My Mind. 
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FRANK GROOTHOF  
DE  GESCHIEDENIS  VAN  OLIFANTJE  JAZZBABAR  
Ga je mee op avontuur met Frank Groothof  
en olifantje Babar? Kindervoorstelling  2 - 5 jaar 

SANDER  LUURSSEN
LESLEY  LYNCH
WILLIAM  JANZ 
JOHNNY  ROSENBERG
Op maandagavond 30 oktober kunt u 
gaan genieten van een bijzondere Jazzy 
Tiel avond bij Bistro De Buurvouw. Een 
speciaal samengesteld 3-gangen menu 
zal worden geserveerd, terwijl de muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door deze  
4 bevriende crooners die bekende 
nummers laten horen van o.a. Frank 
Sinatra, Michael Buble, Julio Iglesias enz.

Datum: 30.10.2017 17.30 uur. Locatie: Bistro De Buurvrouw, Plein 2 Tiel. 0344-622088. 
Prijs: € 39,50 p.p. voor 3-gangen keuzemenu. Reserveren is gewenst.

Frank Groothof vertelt het verhaal van Babar, het beroemde kleine olifantje dat allerlei 
avonturen meemaakt. Gerard de Bruyne tekent live tijdens de voorstelling op een groot 
scherm. Samen met de kinderen in de zaal komt het verhaal echt tot leven.

Saxofonist Sjoerd Dijkhuizen speelt daarbij live toegankelijke jazzmuziek. Een muzikale 
middag voor de allerkleinsten, hun broertjes en zusjes, vaders en moeders, opa’s en 
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, eigenlijk voor iedereen!
Concept, script en spel: Frank Groothof. Live-tekenaar: Gerard de Bruyne. Muziek, 
geluidsband: Eric Ineke JazzXpress. Arrangementen: Marius Beets.

Datum: 05-11-2017 14.30 uur. Locatie: Schouwburg Agnietenhof – Rabozaal,  
Sint Agnietenstraat 2, Tiel. 0344-673500. 
Kaarten: Vriend: € 9,50. Vriend t/m 12 jaar: € 9,50. Regulier: € 10,50.
CJP-korting: € 2,50. RIV the Kid-korting: 10%

JAZZ, BLUES & SOUL PUBQUIZZZZ  
Onder de bezielende leiding van quizmaster Bas Voigt spelen teams tegen elkaar 
om zich te meten over de muziekkennis en wetenswaardigheden van de romantiek 
en schaduwzijde van de muziekstromingen Jazz, Blues & Soul. Wie componeerde 
bijvoorbeeld Take5 of waar viel Chet Baker uit het raam?

Wat valt er te winnen?
2 kaarten voor de Nacht van Jazzy Tiel op 4 november in Agnietenhof.

Datum: 01-11-2017 20.00 uur. Locatie: Café De Beurs, 
Korenbeursplein 2, Tiel. 0344-627959.



JAZZSTANDARDS  OP  TIELSE CARILLON 
Op zaterdag 4 november zal de weke-
lijkse carillonbespeling geheel in het 
teken staan van Jazzy Tiel. Een greep 
uit het repertoire van Stadsbeiaardier 
Wim Ruitenbeek zal spelen:  Autumn 
Leaves, Black Orpheus, Georgia on my 

Mind, Eyes of Blue en Summertime. 
Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek is sinds 
2007 de derde stadsbeiaardier van Tiel. 

Hij verzorgt wekelijks een bespeling op 
zaterdag van 14:00 – 15:00 uur.

Datum: 04-11-2017 14.00 uur - 15.00 uur. Locatie: Sint Maartenskerk, Tiel. 
Datum: 09-11-2017 19.30 uur. Locatie: Het Huijs, Kerkstraat 32, Tiel. 
Kaarten:  € 2,00 verkrijgbaar via Zinder

JAZZY ROOMS 
november een optreden plaats waar jong 
en oud elkaar ontmoeten. Gelouterde 
muzikanten nemen jonge leerlingen mee 
in een muzikaal avontuur in de huiskamer 
van Nette Diepeveen. Onder leiding van 
bekende Tielse muzikant Ber van Buren 
wordt dit een verrassende avond.

Een Jazzy Rooms huiskamerconcert mag 
natuurlijk ook dit jaar niet ontbreken. 
Wederom i.s.m. Zinder Educatie  
(v/h De Plantage) vindt op donderdag 9 

HELLMAN-MILLSTONE  & 
THE  GROOVIN'  BLUES

BEN  CRAMER  MEETS  JAZZY  TIEL 

De 4-koppige blues-formatie Hellman-Millstone & the groovin blues is na bijna 10 jaar 
weer terug van weggeweest. Na de release van de CD '12 way blues' in 2006, was deze 
band op veel podia terug te vinden zoals: Culemborg Blues, Bluezy Festival Ridderkerk, 
Tros Muziekcafé en vele andere plekken. Het laatste optreden van de formatie was op 
het 'An evening with the blues festival' in Agnietenhof in maart 2008. Na 2 bevlogen 
jaren, zijn de bandleden allen een eigen kant opgegaan en werd de formatie stilgelegd. 
Toen de bandleden elkaar vorig jaar bij toeval 
weer spraken, is er een jamsessie afgesproken  
om oude herinneringen op te halen en van het 
een kwam het ander. De band is terug van 
weggeweest. Na succesvolle try-out op het Rock 
en Blues festival tussen de dijken, gaat de band 
terug de planken op. 75% van de originele formatie is er weer bij met: Joost Vermeulen 
(gitaar en zang), Vincent Lichtveld (Gitaar, Sax en Hammond), Thijs Refoealoe (Bas) en 
met de nieuwe aanwinst Nol Damhuis (drums). In stijl is de band niet veranderd en de 
avond belooft een divers repertoire aan blues, gecombineerd met alle mogelijke andere 
stijlen, maar met hart voor de bluestraditie.

Datum: 03-11-2017 21.00 uur. Locatie: Stadscafé Hexagon, Korenbeursplein 1, Tiel. 
0344-611474.

Music, drinks & diner! Hoe geweldig kan 
dit zijn. Op maandagavond 6 november 
kunt u genieten van een bijzondere 
avond bij Bistro De Buurvrouw. Een 
speciaal samengesteld 3-gangenmenu 
zal worden geserveerd en de muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door Sander 
Luurssen & Ben Cramer. Ben Cramer 
sings Sinatra, Ben is al jaren fan van 
Frank Sinatra en heeft nu een compleet 
album ‘That’s life’ opgenomen met 
alleen maar nummers van ‘The Voice'. 
Het belooft een spectaculaire avond te 
worden vol verrassingen. U wordt 
verwelkomd met een glas bubbels.

Datum: 06-11-2017 17.30 uur. Locatie: 
Bistro De Buurvrouw, Plein 2 Tiel.
0344-622088. Prijs: € 39,50 p.p. 3-gangen 
keuzemenu. Reserveren is gewenst.



CO'S  PROJECT BER  AND  FRIENDS  

THE  STREETROLLERS  

Co’s project bestaat uit Franco Giacoia, 
Tenny Tahamata, Remco de Boer, Leon 
van Eldik.
De sinds enkele maanden in Culemborg 
wonende Italiaanse gitarist Franco is al 
ruim 35 jaar een zéér getalenteerde 
gitarist met een zeer omvangrijke 
discografie van vele tientallen (Internati-
onale-) geproduceerde CD’s. Zo heeft 
Franco de hele wereld over getourd met 
o.a. James Brown, Weather Report, 
leden van Santana en vele andere 
grootheden uit de Pop-, rock-, funk- en 
blueswereld. Bassist Tenny Tahamata 
behoort al vele jaren tot de top van de 
Nederlandse bluesscene.  Na vele jaren 
met Rob Orlemans & Half Past Midnight 
en Julian Sas te hebben gespeeld, speelt 
hij momenteel in de John F-Klaver band. 
Eind oktober vindt de nieuwste CD-

presentatie van 'Catch the morning Sun' 
plaats en ook dit album belooft weer 
een groot succes te worden. Drummer 
Remco de Boer speelt al vele jaren in 
regionale (rock-) bands. Momenteel 
speelt hij in (hard-)rock coverband Lady 
& de Vage Bende nummers van o.a. Led 
Zeppelin, Heart en Deep Purple.  
Als zanger is Tielenaar Leon van Eldik 
toegevoegd. Ook Leon heeft zijn 
sporen als zanger, gitarist en performer 
ruimschoots verdient. Zijn performance 
als Frank Sinatra tijdens Jazzy Tiel in 
2013 staat steeds nog menigeen in het 
geheugen gegrift.

Kortom, het belooft een heet avondje te 
worden met nummers van Jeff Beck, 
Jimmy Hendrix, Joe Bonamassa, Eric 
Clapton en vele andere gitaarhelden.

Ber van Buren is zanger, trompettist en 
percussionist. Blues, jazz en diverse 
andere stijlen van muziek completeren 
zijn optredens. Hij speelde vele jaren in 
uiteenlopende formaties, waarvan de 
bekendste o.a. het Vanguard Combo, 
Waterland en Bluessum. Er is een jazz 
cd uitgebracht door Bluessum, samen 
met gitarist Sjoerd van der Zee. Ber 
heeft opgetreden in zowel in binnen- als 
buitenland, o.a. in Frankrijk, Duitsland 
en Venezuela. In Venezuela heeft hij een 
tour gedaan met een Symphony orkest 
met lokale grootheden aldaar. Naast 
bovenstaande heeft hij deel uitgemaakt 
van een landelijke musical en maakt hij 
deel uit van een Kindertheater. Voor 
Jazzy Tiel heeft Ber een gelegenheids-
formatie samengesteld met Sjoerd van 

der Zee op gitaar, Daan Hoyer op 
drums, Chris Meijerink op toetsen en 
Tenny Tahamata op bas.

The Streetrollers spelen lekkere soul- en bluesachtige jaren 50/60 covers van  
o.a. Elvis, Chuck Berry, Cliff Richard, Sam Cooke en vele anderen uit deze periode. 
Daarnaast komen de bandleden uit een warm 'indorock'-nest dus ook die zullen  
niet vergeten worden.

Datum: 12-11-1017 15.00 uur. Locatie Gasterij Flipje, Plein 45 Tiel. 0344-610070.
Gratis entree

Datum: 11-11-2017 20.30 uur. Locatie: Café Wendela, Kerkstraat 5a, Tiel. 06-28590605
Datum: 19-11-2017 15.00 uur - 17.00 uur. 
Locatie: Café De Beurs, Korenbeursplein 2, Tiel. 0344-627959 



DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL
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Onlangs overleed plotseling onze voorzitter en oprichter van Jazzy Tiel, Pieter van 
den Burg. Hij wist als organisator pur sang altijd weer iets bijzonders van Jazzy Tiel 
te maken. Geen gewoon festival, nee, daar moesten eigenzinnige elementen aan 
worden toegevoegd. Niet alleen op muzikaal vlak, maar ook op het gebied van 
beeldende kunst en andere disciplines.  Hij zocht altijd naar nieuwe invalshoeken, 
zodat er een verrassende mix van muzikale en visuele ervaringen te ondergaan 
waren. Zo ontstond ook Arty Tiel, het zusje van Jazzy Tiel. Ook wilde Pieter de 
bezoekers altijd iets meegeven, iets waar ze later over na konden denken. Als 
bezoekers genoten en plezier hadden, dan pas was het voor Pieter een geslaagde 
avond. Laten we met z’n allen deze Nacht van Jazzy Tiel tot een nog groter succes 
maken voor Pieter! Dat verdient hij toch zeker!?

PIETER  BEDANKT!

JAZZMATAZZ 
THE COOL QUEST ,  STUDIO MASTERS  E.A.  

www.eb-personeelsdiensten.nl

www.demeerpaalgrafimedia.nl

www.hopontwerp.nl

www.vanijzendoorn.nl

www.tiel.nl

Datum: 25-11-2017 20.00 uur. Locatie: Zinder Podium 
Rechtbankstraat 1, Tiel. Kaarten: € 15,00 verkrijgbaar 
via www.zinder.nl

Zinder Podium presenteert de derde editie van Jazzmatazz: het  
hiphop event tijdens Jazzy Tiel. Deze derde editie zit vol met muziek. Er zijn optredens 
van Studio Masters, Nosa x Nikes, Engel & Just en The Cool Quest. DJ DNS is 
aanwezig om de vetste platen te draaien.
In 2014 bracht The Cool Quest hun debuut album 'Funkin' Badass' uit met daarop 
hun single 'Shine'. Dit zorgde voor een doorbraak bij landelijke radio en TV stations. 
De band werd uitgeroepen tot 3FM Serious Talent, stond diverse weken op de 
playlist bij 3FM en Radio 6 en was meerdere malen te gast bij DWDD. Daarnaast 
werden ze beloond met een Radio 6 award voor 'beste groep'. Naast een overvolle 
live agenda was er ook nog tijd voor de studio, met EP-releases en nieuwe singles 
zoals Heatwaves en Coastline. 2017 staat in het teken van het nieuwe album van 
The Cool Quest. Engel & Just maken dat waar hun hart ligt: rauwe boom bap 
hiphop waarbij samples, scratches en rapflows de muziek bepalen. Op het podium 
zijn Engel & Just op hun best. Ze brengen een show die blaast, boeit en misschien 
zelfs een beetje ontroert.


