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Lounge, kroonluchters

en BN’ers
4,5 Jaar geleden richtte muzikant Jordy Haven
samen met Mark Welp, eigenaar van Café Thuys
in Eindhoven, Late Night Jam op. Dit muzikale
gezelschap is in Brabant vooral bekend van de
Danssalon in Eindhoven waar ze tot de verbouwing iedere maand speelden. Gezellige loungesfeer, een wisselende bezetting en een keur aan
bekende en onbekende artiesten zijn dé kenmerken van dit populaire livemuziekconcept.
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Vanaf deze winter gaat Late Night
Jam actief het land in en is het gezelschap te boeken door horecazaken,
bedrijven en organisatoren van diverse
festivals. Muzikaal directeur en toetsenist Haven vertelt: “Tijdens mijn conservatoriumtijd ging ik vaak naar
jamsessies, daar werd het idee geboren
ooit zelf een sessie te beginnen. Wat
ons concept speciaal maakt, is het
decor. We hebben kroonluchters, huiselijke lampen en andere accessoires.
We toveren een zaal echt helemaal
om tot loungeruimte. Wij staan niet
op een hoog podium, maar in het
midden van de ruimte op gelijke

hoogte met het publiek. Zo zijn de
bezoekers echt bij ons betrokken.
Ieder optreden is een verrassing, we
maken van tevoren nooit bekend
welke bekende en onbekende gastzangers- en zangeressen er mee doen.
Gemiddelde spelen we met 10 tot 12
verschillende zangers.”

Het unieke
concept van
Late Night Jam
jammen, het is echt de ideale avond
uit," vult Jordy aan. "Elk nummer is
weer een show op zich, met vele verrassende wendingen, vanwege een
subtiel en continu boeiend jam-gehalte, waarbij de topmuzikanten hun
talent vertonen middels pakkende solo’s.” Late Night Jam bestaat naast
zang uit drums, bas, gitaar, toetsen,
saxofoon en percussie.

nen we bijvoorbeeld ook zitzakken
meenemen.” Naast de loungeopstelling, speelt Late Night Jam ook in traditionele podiumopstelling.
Haven: “Zodat er ruimte is om te
dansen. Ons concept is ideaal voor de
grotere horecagelegenheden zoals
grand cafés en middelgrote tot grote
clubs. Er is veel vraag naar livemuziek
en wij zetten echte topsessies neer.”

TOPSESSIES IN CLUB EN CAFÉ
BN'ERS
Een greep uit de BN’ers die met Late
Night Jam optreden: Edsilia Rombley,
Lange Frans & Baas B, Boris, Do, Bastiaan Ragas, Hind en Nikki. “Natuurlijk kun je óns ook lekker zien

Late Night Jam

De band is ook regelmatig te zien op
festivals, maar de besloten optredens
tijdens bedrijfsfeesten, zijn nieuw.
Haven: “We hebben een eigen vrachtwagen om het decor te vervoeren,
naast lampen, doeken en kaarsen kun-

Jordy Haven
Tel. 06-24547600
info@latenightjam.nl
Voor meer info, geluidsfragmenten,
foto’s en boekingen:
www.latenightjam.nl
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