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Beste belangstellende(n),  

 

Fijn dat u interesse hebt in JazzWerk! Wij doen ons uiterste best om uw verwachtingen te overtreffen. 

Mijn naam is Joost Kraaijeveld en ik ben uw JazzWerk contactpersoon. 

 

Natuurlijk staat voorop dat we muziek maken die past bij uw bijeenkomst of feest en die bijdraagt aan 

het welslagen ervan. Met ons muzikaal vakmanschap en enthousiasme hebben wij – in vijf jaar tijd - 

inmiddels al heel wat evenementen succesvol opgeluisterd. 

 

Het is in de eerste plaats belangrijk dat we inzicht hebben in uw wensen over het repertoire, de aard 

van de bijeenkomst en de sfeer die u wenst op te roepen, zodat we weten wat u van ons verwacht. 

Graag spreken we ook een aantal bijkomende, praktische zaken goed met u af. Op de volgende 

pagina’s vindt u daar informatie over.  

 

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u iets toevoegen, dan kunt u uiteraard contact met 

mij opnemen. Voor meer informatie over ons, onze muziek en onze referenties, verwijs 

ik u graag door naar www.jazzwerk.nl 

Met muzikale groet, 

 

Met muzikale groet, 

Joost Kraaijeveld 

 

 

 

  

http://www.jazzwerk.nl/
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WAT U VAN JAZZWERK MAG VERWACHTEN          

✓ JazzWerk is gewend om de muzikale omlijsting te verzorgen die past bij uw wensen. Zo 
kunnen wij optredens verzorgen zonder al te veel volume te produceren dus iedereen 
verstaanbaar blijft. JazzWerk kan op verzoek echter ook een muzikale show verzorgen, op 
de voorgrond treden en uw gasten laten swingen! 
 

✓ Ons repertoire is erg gevarieerd en biedt voor iedere leeftijd wat wils: Realbook swings, 
mooie ballades, een bekend popnummer in een "JazzWerk jasje" en nog veel meer! 

 
✓ Iedere muzikale set duurt circa 60 minuten. Tussen de muzikale sets vinden korte pauzes 

plaats zodat de muzikanten zich volledig op kunnen laden om daarna uw publiek weer 
volop sfeer te kunnen geven. Een pauzemoment duurt circa 15 minuten.  

 
✓ JazzWerk is flexibel en kan in overleg de pauzemomenten zo plannen dat deze passen in 

uw evenement, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor een speech of de overhandiging van 
een cadeau.  

 
✓ Indien nodig kan JazzWerk tijdens de pauzemomenten zelf muziek opzetten, zodat er geen 

stiltes ontstaan. We zorgen ervoor dat de pauzemuziek bijdraagt aan een zorgvuldige 
opbouw van de sfeer. Wilt u zelf muziek regelen tijdens pauzemomenten, dan kan dat in 
overleg. 

 
✓ De muzikanten van JazzWerk opereren – na ontvangst op locatie en de aanwijzing van de 

speelplek - volledig zelfstandig. 
 

✓ JazzWerk is zelf in bezit van professionele apparatuur, instrumentaria en nette kostuums. 
Onze eigen apparatuur is toereikend voor optredens tot 250 personen. Bij optredens voor 
meer dan 250 personen, werken wij samen met onze technisch partners. Hun tarief zal 
afhangen van de exacte wensen die u aan ons doorgeeft m.b.t. de muzikale performance. 

 
✓ Onze pianist speelt standaard op de state-of-the-art Nord piano 4. Mocht u liever willen dat 

hij op een akoestische vleugel speelt, dan kan dit tegen meerprijs worden aangevraagd. 
 

✓ Een akoestische piano of vleugel op locatie kan door ons worden gebruikt, mits deze in 
goede staat verkeert en recent (1-2 weken alvorens optreden datum) zorgvuldig op 
stemming is gebracht. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en op stemming brengen 
van het instrument ligt bij de opdrachtgever en locatiehouder. Hoe beter dit wordt gedaan, 
hoe beter de kwaliteit van het geluid.  
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ONZE BENODIGDHEDEN EN VERZOEKJES       

✓ JazzWerk houdt niet van te laat komen, dus wij zijn doorgaans minimaal 60 minuten voor 
aanvang (begintijd spel) aanwezig op locatie. Het is altijd fijn om persoonlijk ontvangen te 
worden. Daarom ontvangen wij graag de contactgegevens van de gastheer/vrouw die ons 
+/- 60 minuten voor aanvang op locatie kan ontvangen.   

 
✓ JazzWerk wordt erg blij van de zon maar helaas een stuk minder blij van regen. Omdat er 

een kans bestaat dat de regen onze apparatuur beschadigd, spelen wij bij tuinfeesten 
graag te allen tijde overdekt. Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever in samenwerking met 
de locatiehouder zorgt voor een passende overkapping. Bij tuinfeesten is een waterdichte 
tent voldoende. 

 
✓ Wij hebben op locatie voldoende aan één geaard stopcontact binnen 10 meter van onze 

standplaats en daarnaast wat vrije ruimte op de vloer. Benodigde vloeroppervlakte voor 
een formatie tot en met 3 muzikanten is 2.5 meter breed en 2 meter diep. Voor formaties 
vanaf 4 personen geldt een benodigd vloeroppervlak van 3,5 meter breed en 2,5 meter 
diep. 
 

✓ We stellen het op prijs als we nu en dan een drankje aangeboden krijgen voor, tijdens en 
na het optreden. Wat flessen water en af en toe een glas frisdrank zijn voldoende. 
 

✓ Indien u JazzWerk vraagt om te spelen tussen 17.00 en 20.00 uur ontvangen we graag 
voor iedere muzikant een crewmaaltijd.  

 


