Nieuwsbrief Maart 2022

We gaan weer los met jazz in het groene hart!
Wat hebben naar dit moment uitgekeken. Nu alle corona-maatregelen zijn ingetrokken kunnen we
als Groene Hart Jazz weer vol aan de bak met het organiseren van live jazz-events. Daarmee maken
we ons groene hart nog mooier voor jong en oud!
We hebben het nodige in petto en zitten boordevol nieuwe ideeën. Een goed moment om jullie
daarvan op de hoogte te houden via onze maandelijkse nieuwsbrief. Onze fans die zich hebben
aangemeld via onze website groenehartjazz.nl krijgen ‘m automatisch. Maar stuur m vooral ook door
naar andere mogelijk geïnteresseerden!

Sunday Jazz bij Baas Bodegraven
Elke tweede zondagmiddag van de maand om 16 uur is het de hoogste tijd voor je maandelijkse
dosis jazz in het mooiste café van Bodegraven. Op 13 maart hebben we genoten van Green Groove.
Op 10 april staat Leo’s Drugstore, een energieke swingende 7-mansband met een bijzondere eigen
sound en breed Jazz-repertoire, op het podium. Daar wil je bij zijn!
Voor een korte sfeerimpressie van Jazz bij Baas Bodegraven: https://youtu.be/U_krvsEGXcM

Zondag Jazz aan de plas bij Tijsterman
We starten deze maand een nieuwe samenwerking met Restaurant Tijsterman in Nieuwkoop: elke
laatste zondag van de maand live jazz. We trappen op zondag 27 maart af met Trio Jack Kat en
zangeres Renate Houtman. We sluiten het seizoen af op zaterdag 28 mei met een echt jazzfestival.
We zijn druk bezig met de line-up. In onze volgende nieuwsbrief komen we daar graag op terug. Het
wordt weer onvervalst gezellig in Nieuwkoop!

Andere activiteiten
En dit is nog lang niet alles. We zijn in gesprek met andere podia en we hebben plannen om een
jazzcursus te organiseren in samenwerking met een bekend jazzmusicus. Dus hou deze nieuwsbrief
en onze activiteitenkalender op onze website in de gaten. Mocht je zelf ideeën hebben (rijp of
groen): neem met ons contact op via mailto:bestuur@groenehartjazz.nl.

Heel veel jazzplezier de komende maand en graag tot ziens bij een van onze evenementen!

