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Met Joost Kesselaar, 
Sanna van Vliet, Efraim 
Trujillo & Sven Schuster



muziek

Speel jij zondag 16 juni mee met echte jazzmuzikanten? Heb 

je altijd al een keer jazz willen spelen, of wil je het een keer 

proberen? Meld je snel aan voor de Amateur Jazzdag van 

VRIJDAG. Voor alle wannabe jazzcats! 

In onze workshops leer je de fijne kneepjes van jazz van te 

gekke muzikanten. Werk aan solo’s, timing, samenspel en 

presentatie of netwerk met andere muzikanten. We sluiten de 

dag af met een spetterend concert! Deelname is gratis!

Geef je op via jazz@bijvrijdag.nl 

Met workshops van Joost Kesselaar (drums), 
Sanna van Vliet (zang & piano), Efraim Trujillo

(saxofoon) en Sven Schuster (bas).

Amateur Jazz Dag

Datum
16 juni 2019

Tijd
13.00 tot 17.30 uur

Locatie
Sint Jansstraat 7

Prijs
€20

Always wanted the opportunity to play together with 

professional Jazz musicians? Sunday the 16th of June 

is the day! Apply now for the Amateur Jazz Day at 

VRIJDAG, grab the chance to make a dream come true. 

Our workshops give everyone the chance to get down 

to the business of playing Jazz music together with 

professionals. Work on your solo’s, rhythm, ensemble 

and performance skills, and get to meet loads of other

musicians. The day will be rounded off with a 

scintillating, festive concert! Sign up via jazz@

bijvrijdag.nl

Workshops by Joost Kesselaar (drums), 
Sanna van Vliet (singing & piano), Efraim Trujillo
(saxophone) en Sven Schuster (bass).

Amateur Jazz Day

Date
June 16th, 2019

Time
13.00 - 17.30

Location
Sint Jansstraat 7

Price
€20

music
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In collaboration with:


