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Chris Verhalle

Van: vtbKultuur Deinze <deinze@vtbkultuur.be>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 13:53
Aan: peter.lafosse@telenet.be
Onderwerp: Nieuwsflits Jazzy Sunday livestream

vtbKultuur Deinze organiseert culturele activiteiten in 

jouw buurt. 
 Bekijk de webversie

 

   

vtbKultuur Deinze 
  

   

  

   

      

Nieuwsflits Jazzy Sunday livestream 
  

   

 

Met vtbKultuur Deinze willen we onze artiesten die spelen op Jazzy Sunday, coronaproof een 

extra hart onder de riem steken. Een gezellige babbel of een cd aanschaffen na het optreden is 

jammer genoeg nu niet mogelijk. Gelukkig kunnen wij wel topmuziek aanbieden, terwijl u thuis 

in de zetel een drankje nuttigt. 

 

Jazzy Sunday gaat livestream met Gertrude Perkins op 15 november om 17 uur. 

 

Gertrude Perkins. Drie kerels die zichzelf Gertrude Perkins noemen, fietsen ergens tussen de 

gehuchten blues en jazz maar blijven toch vooral rond de kerktoren van de jazz cirkelen. De 

ene keer doen ze dat swingend en stomend, de andere keer ingetogen en beschouwend, en 

met plaats voor lyriek. De composities van pianist Mattias Vanhoecke uit Deinze vormen de 

knooppuntenroute voor hun fietstocht. Met contrabassist Kobe Boon (Sarah Ferri) en drummer 

Simon Raman (Steiger, Uma Chine) heeft Gertrude Perkins muzikanten in de rangen die je op 

heel wat podia terugvindt. 

 

Voor de livestream kan u online inschrijven via dit formulier voor de prijs van 6 euro. U kan 

inschrijven tot uiterlijk 14 november om 18 uur. De avond voor het concert ontvangt u per 

email een link die u zal leiden naar de livestream. 

 

De livestream wordt gestart een half uur voor aanvang om 16.30 uur, zodat u alle tijd heeft dit 

thuis uit te testen en te streamen naar uw computer, tablet of televisie. De livestream zal 

gebruik maken van YouTube. Om 17 uur start het concert van Gertrude Perkins . Kan u op dat 

moment (toch) niet live kijken, geen nood. Wij bieden uitgesteld kijken aan tot 1 week na het 
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optreden via diezelfde doorgestuurde link. 

 

Wij hopen u digitaal te ontmoeten op 15 november tijdens Jazzy Sunday. 

 

Bedankt om cultuur te blijven steunen! 

 

Wie al een ticket voor de voorstelling in het Leietheater had gekocht, wordt door het Leietheater 

gecontacteerd voor terugbetaling. Dit betekent dat er geen automatische ticketomboeking is 

naar het alternatief met de livestream. 
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Website vtbKultuur Deinze

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan peter.lafosse@telenet.be. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u deinze@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek. 
 

   

 


