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100% VIP
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“One of the  
top ten events  
in the world”  

Time Magazine

Let’s roll !
Prikkelende jazz, swingende soul, hartbrekende blues. 

Meeslepende latin, inspirerende fusion, groovy funk. 

Opzwepende R&B, bijtende hiphop en stevige world 

beat. Wie dacht dat het North Sea Jazz Festival alleen 

jazz biedt, vergist zich. 

Grote namen staan op het podium. Ieder jaar weer. 

Deze editie verwelkomen we internationale grootheden 

als Santana, John Legend en Sting. Jazzvirtuozen als 

Kenny Baron, Diana Krall, Monty Alexander, Branford 

Marsalis en Marcus Miller. Masters of  soul als Charles 

Bradley, Bettye Lavette en Cody ChesnuTT. Nationale 

helden als Caro Emerald en New Cool Collective.

En aanstormende talenten als Lianne La Havas,  

José James en Gary Clark Jr.

Het North Sea Jazz Festival is een ontdekkingsreis door 

de muziek, een reis naar legendarische concerten én 

naar net ontdekt talent. Vijftien concertzalen en maar 

liefst dertienhonderd muzikanten telt het festival en 

Time Magazine noemt North Sea Jazz in haar ‘Top ten 

events in the world’. Daar moet u bij zijn, vindt u niet?

Join the party!
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Spotlight on you! 
De spots op uw organisatie? Dat kan. North Sea Jazz 

geeft u graag een plek. 

Met een royale ontvangst van uw relaties bijvoorbeeld, in 

de VIP-Lounge midden in het bruisende spektakel van 

het North Sea Jazz Festival. 

North Sea Jazz klinkt de meeste mensen als muziek in 

de oren. Uw naam in één adem met het spraakmakende 

festival? U heeft nu de kans om uw relaties te onthalen 

op een fenomenale avond. Eén die nog lang in uw en  

in hun geheugen gegrift zal staan.

U nodigt uw relaties uit, wij regelen de rest tot in de 

puntjes voor u.  

U kunt rekenen op een indrukwekkende ontvangst. 

Het ontbreekt u en uw relaties aan niets. U stapt samen 

in een bad van weldaad, generositeit en exclusiviteit. U 

deelt een bijzondere, onvergelijkbare ervaring.  

Geloof  ons, uw band versterkt.
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The real VIP- treatment
Altijd een parkeerplaats, ook al zegt het bordje VOL. 

Een vriendelijke ontvangst in de VIP-Lounge.  

Een eigen sfeervolle plek voor u en uw relaties. 

Heerlijke hapjes en drankjes in overvloed. Een buffet  

vol culinaire verleidingen.  

En dan speelt plots één van de artiesten van North Sea 

Jazz een prachtig privéconcert. Akoestisch en intiem. 

Speciaal voor u en uw gasten.

Meer VIP kunnen uw gasten zich niet voelen.  

Ze kunnen kiezen uit de vele concerten en keer op keer 

terugkomen in de lounge. U legt ze daar in de watten, 

beter gezegd: dat doen wij voor u.  

Zo kunt ook ú North Sea Jazz beleven. 

Nu nog chiquer 
en sfeervoller!
In 2012 is de VIP Lounge volledig 

vernieuwd en nu is hij nóg chiquer, 

intiemer en sfeervoller. Zoals bij u 

past. U bent van harte welkom!
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u bent
100% VIP
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Intiem optreden,
speciaal voor u
Als VIP verdient u de ‘crème de la crème’. En daar 

zorgen we dan ook voor. In de VIP-Lounge is een 

optreden, speciaal voor u. Akoestisch en intiem.  

U staat oog in oog met een van de virtuozen van het 

North Sea Jazz Festival. U weet het: u bent 100% VIP.

WeLkOm IN úW VIP-LOUNge!



Komt u ook?
Vanaf 50 personen heeft u uw eigen VIP-unit. 

kleinere groepen delen de unit ‘Club Lounge’.

U kunt het Birdland Luxe-arrangement boeken  

vanaf 2 personen. 

Welkom!

Meer over Birdland Luxe
U geniet van deze ultieme VIP-ervaring voor  

€ 299,- ex btw p.p. Wilt u drie dagen lang de  

Birdland Luxe-experience? 

dan bieden wij u graag een speciale prijs,  

nl. € 800,- ex btw p.p.

de VIP-Lounge is geopend tot van 16.30 tot 01.00 

uur ’s nachts. Op zondag houden wij van 15.30 tot 

00:00 uur de deuren voor u open.
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VIP-arrangement 
Birdland Luxe

•	 Gereserveerde	parkeerplaats	(1	voor	2	personen)

•	 VIP-ontvangst	en	hostessbegeleiding

•	 North	Sea	Jazz	entreekaart

•	 Een	sfeervolle	VIP-unit	met	terras	(vanaf 	50	personen)

•	 Uw	naam	op	de	VIP-unit

•	 Bar	en	buffet	in	uw	VIP-unit

•	 Onbeperkt	gebruik	van	de	bar	(Hollands	assortiment)

•	 De	heerlijkste	borrelhappen

•	 Culinaire	hoogstandjes	(koud,	warm	en	dessert)

•	 Serveuses	voor	borrel,	voor-	en	hoofdgerechten

•	 Tafelsnacks	tijdens	de	avond

•	 Verrassingsoptreden	in	de	VIP-Lounge

•	 Merchandise-pakket

•	 North	Sea	Jazz	tijdschema

•	 Gebruik	van	kluisjes	voor	waardevolle	spullen

•	 Wilt	u	meer?	Plusconcerten	bijvoorbeeld?	Vraag	ons	erom!

Verras uzelf en uw  
relaties! Boek nu!
Bel Tuned Hospitality:
020 - 822 95 15  
of mail naar:
info@tunedhospitality.nl

Minder dan acht personen? 
Boek dan direct online op:
tunedhospitality.nl



Komt u ook?
Boek nu uw North Sea Jazz de Luxe-ticket(s),  

dat kan al vanaf 1 persoon. Welkom!

Bent u met 40 personen of meer? Bestel uw 

munten of extra parkeerkaarten vooraf.

Meer over 
North Sea Jazz de Luxe
U beleeft deze VIP-ontvangst voor € 135,- ex btw p.p. 

Wilt u drie dagen lang de North Sea Jazz de Luxe-

experience? 

dan bieden wij u graag een speciale prijs,  

nl. € 360,- ex btw p.p.

de VIP-Lounge is geopend van 18.30 tot 01.00 

uur ’s nachts. Op zondag houden wij van 17:30 tot 

00:00 uur de deuren voor u open.
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Premium Ticket
North Sea Jazz de Luxe

   

•	 Gereserveerde	parkeerplaats	(1	voor	2	personen)

•	 VIP-ontvangst	en	hostessbegeleiding

•	 North	Sea	Jazz	entreekaart

•	 Een	aangename	thuishaven	in	de	VIP-Lounge

•	 Prettige	bar	in	de	VIP-Lounge,	drankjes	tegen	munten

•	 Verrassingsoptreden	in	de	VIP-Lounge

•	 North	Sea	Jazz	tijdschema

•	 Gebruik	van	kluisjes	voor	waardevolle	spullen

•	 Wilt	u	meer?	Plusconcerten	bijvoorbeeld?	Vraag	ons	erom!

Verras uzelf en uw  
relaties! Boek nu!
Bel Tuned Hospitality:
020 - 822 95 15  
of mail naar:
info@tunedhospitality.nl

Minder dan acht personen? 
Boek dan direct online op:
tunedhospitality.nl
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FeeL tHe gROOVe!   WWW.NORtHSeAJAzz.COm

Tuned Hospitality verzorgt al 
jaren met alle toewijding de 
VIP-arrangementen van  
North Sea Jazz. Mail uw  
vragen of uw wensen naar 
info@tunedhospitality.nl. 
Of bel 020 - 822 95 15.  
We staan voor u klaar. 
www.tunedhospitality.nl

hospitality partner 
North Sea Jazz


