
Jeangu Macrooy

The Brave Summer Nights

Music + Pizza + Campfire Sessions - Jeangu Macrooy trapt, met support
Thomas Oliver (NZ), op 13 juli 2018 The Brave Summer Nights concerten
af. 

Amsterdam, 16 mei 2018

The Brave Summer Nights

Er is niets zo fijn als luisteren naar mooie muziek met een handgemaakte biologische steenoven

pizza en een koud glas bier in je hand. Daarom organiseert The Brave dit jaar een aantal

Summer Nights concerten met als kick-off een soloconcert van Jeangu Macrooy. De Nieuw-

Zeelandse singer-songwriter Thomas Oliver treedt op als support act. Local support wordt

verzorgd door één of andere lokale held (to be announced). Het concert vindt plaats op dezelfde

idyllische locatie als het festival: De fruittuin van West.

Jeangu Macrooy (solo)

Macrooy brak in 2017 door met zijn debuutalbum High on You. Sindsdien heeft hij niet bepaald

stil gezeten; hij deed twee (vrijwel uitverkochte) clubtours in Nederland, stond op nummer 1 in

Suriname en was onlangs te zien als Judas in The Passion. Momenteel is hij bezig met zijn Solo

Kerk Tour, waarna hij bij ons in de Fruittuin een concert geeft.



Thomas Oliver (NZ)

"Wij weten niet what the f*ck een Weissenborn lap-steel gitaar is maar blijkbaar is het

episch... Deze Nieuw-Zeelander weet er in ieder geval wel raad mee!"

Thomas Oliver wordt wereldwijd geroemd om zijn gitaar-skills en podium uitstraling. Zijn

debuutalbum “Beneath the Weissenborn” kwam in 2013 in Nieuw-Zeeland binnen op nummer

6 in de charts. Sindsdien gaat het ook internationaal voor de wind. Inmiddels is het tweede

album Floating in the Darkness (2017) uit en wauw, wat een fijne combinatie van soul, folk en

elektronica.



De kaartverkoop start op vrijdag 18 mei.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.festivalthebrave.nl/bravesummernights

THE BRAVE SUMMER NIGHTS

Vrijdag 13 juli 2018

Fruittuin van West || Tom Schreursweg 48, 1067 MC Amsterdam

Jeangu Macrooy (Solo)

Support: Thomas Oliver (NZ), Local Hero (tba) + Campfire Sessions

Instagram

Facebook

Spotify

https://open.spotify.com/user/festivalthebrave/playlist/76dvmh1KnooaBHZSTUTxcH?si=Xxw9-n7vR3G4F8t1VD8vEg
https://facebook.com/festivalthebrave
https://instagram.com/festivalthebrave


OVER FESTIVAL THE BRAVE

The Brave is het eerste openlucht festival van Nederland dat zich volledig richt op singer/songwriter, indie en folk
muziek. Het eendaagse buitenfestival haakt in op de revival van de Singer-Songwriter en zet de traditie van
troubadours voort. Up & coming artiesten doen een optreden op zaterdag 25 augustus in de Fruittuin van West
tussen Haarlem en Amsterdam.

NOOT VOOR REDACTIE:

De persaccreditatie is ook gestart. Mocht u er op 13 juli bij willen zijn dan kunt u een mail

sturen naar hoi@festivalthebrave.nl. Vermeld in deze mail naast uw medium, ook svp het bereik

van uw medium. Wij zullen de verzoeken beoordelen en u zo snel mogelijk berichten of u

geaccrediteerd bent.

Voor meer informatie of het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met

persvoorlichter Maran Rauws, (t) 06 53789089 (e) maran@kaboem.nu

Festivalthebrave (@bravefestival) | Twitter

The Brave Summer Nights - YouTube

Kapelsessie: Jeangu Macrooy - Brave Enough

Aston Rd Sessions : Thomas Oliver - 'Boy' (live)

https://festivalthebrave.pr.co/
https://www.youtube.com/watch?v=EFHwtAau_FQ&index=1&list=PLUtABJo2Pzycr47TzgY99pwqsUuDfOLVI
https://www.youtube.com/watch?v=aBdcc37wD1k&t=0s&list=PLUtABJo2Pzycr47TzgY99pwqsUuDfOLVI&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUtABJo2Pzycr47TzgY99pwqsUuDfOLVI
https://twitter.com/bravefestival


Festival The Bravenewsroom

https://festivalthebrave.pr.co/

