Valkenburg aan de Geul, 15 oktober 2013

Persbericht

Ruinart JazzVocale Award in Kruisherenhotel Maastricht
De Ruinart JazzVocale Award is een samenwerking tussen Joep van Leeuwen’s Internationaal Jazz
Trio en Kruisherenhotel Maastricht. Tijdens diverse Jazzavonden in de sfeervolle Wine bar Rouge &
Blanc van het Kruisherenhotel, zal wekelijks een aanstormend (getalenteerd) Jazzvocalist zingen,
begeleid door het Jazz Trio onder leiding van Joep van Leeuwen.
Na elke concert mag het publiek de zanger(es) beoordelen met punten. En op donderdag 19 december
ontvangt de vocalist met de beste publieksbeoordeling de Ruinart JazzVocale Award.
De voorrondes vinden elke donderdagavond plaats vanaf 24 oktober tot en met 12 december 2013,
tussen 18.00 en 21.00 uur in het Kruisherenhotel. Na de prijsuitreiking op 19 december zal de
winnende vocalist een afsluitend optreden verzorgen samen met het Internationaal Jazz Trio.
De deelnemende vocalisten zijn allemaal studenten aan de jazzafdeling van het Conservatorium
Maastricht. De winnende vocalist krijgt een aanmoediging in de zin van een aantal optredens, een
dinercheque en een fles (1,5l) Ruinart Champagne met koeler.
Daarnaast verwelkomt het Kruisherenhotel Maastricht de stichting Jazz Maastricht bij de wedstrijd.
Jazz Maastricht heeft de Ruinart JazzVocale Award uitgebreid door een eigen Award toe te voegen aan
de competitie. Medewerkers van Jazz Maastricht zullen de vocalisten zelf beoordelen. De winnaar van
deze wedstrijd wordt een plaats aangeboden in één van de door Jazz Maastricht georganiseerde
concerten.
Joep van Leeuwen is uitvoerend musicus met een internationale staat van dienst en hoofdvakdocent
jazzgitaar bij het Conservatorium Maastricht. Zijn laatste CD met muziek voor de unieke combinatie
jazzgitaar en kerkorgel werd door de internationale pers zeer goed ontvangen en behaalde 4 sterren
in het Amerikaanse blad Down Beat. Zijn recente concerten met Gregoriaans koor en zijn composities
voor jazzgitaar en strijkkwartet werden eveneens goed ontvangen.
Het Kruisherenhotel Maastricht is trots de komende weken het Internationaal Jazz Trio en de
jazzvocalisten te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.chateauhotels.nl of www.joepvanleeuwen.nl.
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