
Persbericht – release party Nieuwe Veste Bigband cd ‘Vestify’ 22-01-2012 
 
Breda, januari 2012 
 
Op zondagmiddag 22 januari 2012 presenteert de Nieuwe Veste Bigband met trots en 
veel plezier haar nieuwe cd ‘Vestify’. Met deze nieuwe cd heeft de bigband een 
authentieke ‘live feel’ weten neer te zetten waarin de liefde voor muziek en bijzondere 
arrangementen u zeker zullen raken.  
 
We zien u allen graag op de release party die om 15.30 start in de Bredase 
muziektempel Mezz aan de Keizerstraat 101. Tijdens dit concert laten we u graag zien, 
horen en voelen wat de Nieuwe Veste Bigband met u kan doen. 
 
Toegangskaarten à €5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Mezz. Komt allen want 
alleen tijdens het concert is de cd verkrijgbaar tegen het gereduceerde tarief van €5,- 
(normaal €7,50). We zien u graag. 
 
Over de Nieuwe Veste Bigband: 
Enthousiast, vol kwaliteit en met heel veel liefde voor muziek.  

 
De Nieuwe Veste Bigband, opgericht in 1998 als ensemble van het Bredase centrum voor de 
kunsten, Nieuwe Veste, is uitgegroeid tot een hecht collectief.  
 
In samenwerking met Nieuwe Veste verzorgt de bigband begeleiding bij examens en 
speciale themaconcerten met docenten van Nieuwe Veste. De bigband speelt op festivals, 
feesten en concoursen. De band wordt geprezen om en gekenmerkt door het samenspel, 
dynamiek, creatieve solisten en goede zanger. Ook in kroegen weet de band de sfeer van 
een authentieke jazzclub te brengen. 
 
In 2004 verscheen de cd 'Veste Styles' die met lof en enthousiasme is ontvangen door 
muziekliefhebbers en recensenten.  
 
Met de nieuwe cd 'Vestify' voelt u de liefde voor muziek en ervaart u het gevarieerde 
repertoire en de bijzondere arrangementen van deze unieke bigband. 'Vestify your life to the 
jazz'.  
 
De Nieuwe Veste Bigband staat onder leiding van Hans Bloemen, trompetdocent van 
Nieuwe Veste en lead-trompettist van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
 
Voor meer informatie en contact: 
Nieuwe Veste Bigband 
www.nieuwevestebigband.nl 
E: info@nvbb.nl  
 
Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten 
www.nieuweveste.nl  
T: (076) 529 96 00 
E: info@nieuweveste.nl 
 
Mezz 
www.mezz.nl 
T: (076) 515 66 77 
E: info@mezz.nl 
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