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Persbericht 
Donderdag 16 juni 2022 
 

Festival ‘Jazz Talents at the Plantage’ aan de 
Amstel  
In samenwerking met het Amsterdamse Conservatorium  
 
De zevende editie van het zomerse programma ‘Jazz 
Talents at the Plantage’ gaat op zondag 3 juli weer 
van start in de binnentuin van de Hermitage 
Amsterdam. Bezoekers kunnen genieten van een 
reeks jazzconcerten in de sfeervolle tuin van het 
museum. Samen met het Amsterdamse 
Conservatorium is een bijzonder programma 
samengesteld met aanstormend jazztalent. In totaal 
worden er zeven concerten georganiseerd, iedere 
zondag in de zomermaanden juli en augustus, van 
14.30 tot 17.30 uur.   
 
‘Jazz Talents at the Plantage’ start met een dynamisch 
kwartet onder leiding van zangeres Anna Sollewijn 
Gelpke. Gevolgd door het eclectische Jelle Willems-
trio, dat de focus legt op piano. Ook het Ella Zīriņa-trio 
treedt op, dat klanken en texturen van verschillende 
instrumenten als gitaar, bas en drums kunstzinnig 
verweeft. Het Helena Dendooven-trio haalt inspiratie 
uit R&B, soul, hiphop en jazz en laat zich beïnvloeden 
door haar Braziliaanse roots. Het trio van Margarida 
Madureira speelt vrolijke Portugese jazz. Ook Sarah 

van Eijk en Alice Leggett zijn beiden 
met een eigen trio aanwezig. Voor het 
derde jaar draait DJ Von Rosenthal, 

voor en na de optredens van de Conservatorium-talenten, jazzy 
plaatjes. 
 
Entree is € 6 en de kiosk in de binnentuin is geopend. Tickets zijn 
verkrijgbaar via hermitage.nl Bekijk hier het uitgebreide programma 
en lees meer over de talenten. 
 
Programma 
 
03 jul Anna Sollewijn Gelpke-kwartet 
10 jul Jelle Willems-trio 
17 jul Sarah van Eijk-trio 
24 jul Ella Zīriņa-trio 
31 jul Helena Dendooven-trio 
07 aug Alice Leggett-trio 
14 aug Margarida Madureira-trio 
 

 

https://hermitage.nl/nl/activiteiten/jazz-talents-plantage-2022/
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