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Flat Earth Society en Jef Neve publiekstrekkers
op 26ste Jazz in ’t Park

Van 5 september tot en met 8 september biedt Jazz in ’t Park met 16 gratis

concerten het allerbeste en nieuwste van de Belgische hedendaagse jazz. De grote

publiekstrekkers van deze 26ste editie zijn Jef Neve en Flat Earth Society met een

eenmalig verjaardagsprogramma. Meer dan ooit is er daarnaast aandacht voor

Jazztalent uit Gent.

Opvallend is dat de helft van het programma van het vierdaags openluchtfestival Gents kleurt,

met Screens, Wasdaman, ECLECTIV, H A S T, Flat Earth Society, Jamaican Jazz Orchestra,

Nagløed en Brazzmatazz. Voor de allereerste keer staat Flat Earth Society op Jazz in ’t Park. De

internationaal gerenommeerde bigband uit Gent blaast dit jaar 20 kaarsjes uit, en viert dat met

een uniek verjaardagprogramma.

⏲



'We zijn verheugd dat de internationaal gerenommeerde bigband Flat Earth
Society zijn 20ste verjaardag komt vieren op Jazz in 't Park. Flat Earth Society
is verre van de enige Gentse jazzband: de helft van de line-up kleurt
Gents. De voorbije 25 jaar kregen zowat 1.500 aanstormende en gevestigde
jazzmuzikanten dankzij de Stad Gent een platform in het Zuidpark.'
— Annelies Storms, Schepen van Feesten en Evenementen

Traditiegetrouw is het festival volledig gratis. Daarnaast blijft ook kindvriendelijkheid

belangrijk voor Jazz in ‘t Park. In de zandbak met speeltuin kunnen kinderen vrijuit spelen,

terwijl de ouders genieten van de muziek. Voor de jonge mama’s en papa’s is er zelfs een

kraamcaravan om de allerkleinsten te verschonen en te voeden.

Line-up

Meer dan ooit komen deze editie een hele rist jonge Belgische jazztalenten aan bod, die op Jazz

in ’t Park in primeur hun cd-album of nieuw project voorstellen. Wasdaman, het nieuwe project

van Bas Bulteel, speelt voor het eerst nieuwe muziek van het nog te verschijnen debuutalbum.

De jonge, Gentse bands ECLECTIV en Nagløed presenteren exclusief hun debuutalbum. Haven

speelt haar eerste festivaloptreden ooit en Brazzmatazz laat een nieuw geluid horen.

 

In navolging van de gesmaakte samenwerking in 2018, programmeert voormalig journalist en

jazzliefhebber Karel Van Keymeulen de lunchconcerten op donderdag en vrijdag, onder de

noemer ‘Lunch met Karel’. Op donderdagmiddag staat het Ben Sluijs Kwartet geprogrammeerd,

recent gelauwerd met de Klaraprijs Beste Belgische jazz-cd voor ‘Particles’, en op vrijdagmiddag

het jazztrio Too Noisy Fish. Ook enkele bevriende jazzorganisaties presenteren zich opnieuw

met een jazzproject, met name el NEGOCITO Records, Inside Jazz Management, JazzLab en Art

Spot Management en Solidude Records.

Lees hier meer over Jazz in't Park.

Contact

Organisatie & programma: Jeroen De Weder, Consulent Programmatie, tel. 09 323 63 20, e-

mail jeroen.deweder@stad.gent

Persrelaties en aanvragen interviews of persmap: Philip Bossuyt, Phibo Press

Communication, gsm 0477 24 64 43, e-mail philip@phibopress.com

mailto:philip@phibopress.com
mailto:jeroen.deweder@stad.gent
http://www.stad.gent/jazzintpark


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
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Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.storms@stad.gent
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/

