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“One of 
the top ten 

events in 
the world”

– TIMES MAGAZINE

Het NN North Sea Jazz Festival is een 
bekend en populair 3-daagsfestival 
voor liefhebbers van jazz, blues, funk, 
hiphop, world en pop. Het festival is 
zo geliefd dat het al veertig jaar lang 
volledig uitverkoopt. 

Gasten van over de hele wereld – zowel 

zakelijk als privé – komen samen om te 

genieten van alle artiesten en de fantastische 

muziek. Wereldberoemde muzikanten en 

aanstormend talent bespelen en ontroeren 

Rotterdam Ahoy. Met de grote variatie aan 

artiesten en vijftien podia is er voor elk wat wils.

Rotterdam verandert in juli voor even in de 

jazzhoofstad van de wereld. Twee weken staat 

de stad op zijn kop met concerten in clubs en 

op andere podia. Rotterdam Ahoy is het toneel 

van een groots slottafereel, dit jaar op 7, 8 en 9 

juli 2023.
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Wil jij aanwezig zijn op het  
NN North Sea Jazz Festival en 
meer meemaken dan een  
reguliere bezoeker? 

Wij ontvangen je graag met je gasten als 

VIP-gast. Niet ‘nét iets luxer’ of ‘nét iets 

relaxter’, maar een ultieme belevenis die  

jij met je gasten gaat ervaren. 

Een onvergetelijke ervaring in het zinde-

rende spektakel dat NN North Sea Jazz 

is. Wij beloven je een tot in de puntjes 

verzorgde avond!   
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“Welkom bij het 
NN North Sea

Jazz Festival!”

Onze hostessen verwelkomen jou en 

je gasten en brengen jullie naar onze 

VIP-lounge. Als echte VIP’S geen lange 

wachtrij voor jullie, want er is een speciale 

ingang voor jullie gereserveerd. Neem 

een drankje en geniet van culinaire 

happen. Ontvang je gasten en start de 

dag samen op of bezoek direct één van 

de optredens.
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De hele dag door kun je genieten van 
culinaire gerechten, verrassende 
(lokale) smaken en de lekkerste 
desserts. Zo hoef je niets te missen, 
maar ook niet van de optredens. Je 
komt en gaat wanneer je wilt.

Je kunt je dag precies zo inplannen zoals jij 

dat wil! Wil je juist zo veel mogelijk concerten 

bezoeken en tussendoor bijkomen in de 

VIP-lounge? Of blijf je liever in de lounge 

bij je gezelschap met de optredens op de 

achtergrond? 
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Het tijdstip dat wij je zeker aanraden om in de VIP-lounge te 

zijn is het moment van de special guest appearance. Een uniek 

en intiem optreden waarbij je oog in oog staat met een van de 

artiesten van NN North Sea Jazz. Exclusief en speciaal voor de 

Birdland VIP-gasten.
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Wij regelen alles tot in de puntjes.  
Je kunt op ons rekenen! 

We reserveren parkeerplaatsen voor jou en je 

gasten zodat jullie altijd verzekerd zijn van een 

plekje, zélfs als het terrein vol is! Geniet thuis 

na van het festival met de merchandise die 

jullie als aandenken ontvangen. 

Op zoek naar een andere invulling van de 

avond? Vraag het ons! We helpen graag.



|   NN NORTH SEA JAZZ VIP-ARRANGEMENTEN 2023 8

Je bent op en top VIP met het 
Birdland VIP-arrangement. 

Of je nu alleen komt of met een 

gezelschap van honderd personen, je bent 

welkom! Vanaf 50 personen creëren we 

een eigen VIP-unit met je (bedrijfs)naam. 

Kleinere gezelschappen ontvangen we in 

de gemeenschappelijke Club Lounge.
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BIRDLAND VIP
Het ultieme VIP-arrangement 

RESERVEER NU!
Verras je relaties met een uitnodiging voor  

NN North Sea Jazz én de weldaad, generositeit en 

exclusiviteit van het Birdland VIP-arrangement. 

Bel Tuned Hospitality 020 822 95 15  

of mail naar info@tunedhospitality.nl  

Telt je gezelschap acht of minder personen?
Boek dan meteen online. 
Ga naar www.tunedhospitality.nl 

• 1 dag toegangskaart voor het NN North Sea Jazz Festival

• VIP-parkeerkaart (1 per 2 personen)

• VIP-ontvangst en hostessbegeleiding

• Gezamenlijke sfeervolle VIP-lounge

• Een eigen VIP-unit in de VIP-lounge inclusief bar

 (vanaf 50 personen)*

• Onbeperkt gebruik van de bar (bier, wijn en frisdranken)

• De heerlijkste borrelhappen

• Culinaire hoogstandjes

• Tafelsnacks tijdens de avond

• Verrassingsoptreden in de VIP-lounge

• Merchandise item per persoon

* Dit arrangement is exclusief plusconcert kaart.  

Deze kun je t.z.t. online aanschaffen.

*  Vanaf 50 personen heb je een eigen VIP-unit in onze 

VIP-lounge, kleinere gezelschappen zijn welkom in onze 

gezamenlijke Club Lounge unit.

BESCHIKBAAR OP

VRIJDAG 7
ZATERDAG 8
ZONDAG 9
JULI 2023

Op en top VIP
Je geniet van deze sublieme, 
allesomvattende NN North Sea Jazz Festival 
VIP-ervaring voor

€ 450,- 
Incl. btw en servicekosten per persoon per dag.

€ 399,58 excl. btw en servicekosten

Drie dagen lang genieten van dit ultieme  
arrangement? Dat kan!

€1268,- 
Incl. btw en servicekosten per persoon 

voor 3 dagen.

€ 1.150,03 excl. btw en servicekosten

mailto:info@tunedhospitality.nl
https://www.tunedhospitality.nl


|   NN NORTH SEA JAZZ VIP-ARRANGEMENTEN 2023 10

Naast het Birdland VIP-arrangement bieden wij ook het Ticket de 

Luxe arrangement aan. In 2023 compleet vernieuwd met extra 

voordelen! Ontvang je gasten of collega's op het speciale Ticket 

de Luxe deck op Central Square en geniet hier van borrelhapjes 

en drankjes. 

Je eigen plek
op het Ticket de

Luxe deck

EEN BIJZONDER ALTERNATIEF



Een onvergetelijke ervaring
Geniet van de bijzondere ontvangst, de  
talloze spraakmakende optredens en een 
eigen plek voor je gezelschap op het  
Ticket de Luxe deck voor

€ 275,- 
incl. btw en servicekosten per persoon per dag.

€ 239,02 excl. btw en servicekosten
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• 1 dagkaart voor het NN North Sea Jazz Festival

• Aparte entree, naar binnen zonder lange rijen

• De hele dag toegang tot het Ticket de Luxe deck* 

 op Central Square, met:

 • VIP-bar op het deck

 • Onbeperkt dranken (bier, wijn en frisdranken)

 • Diverse mezzes en tapas

 • Exclusief NN North Sea Jazz presentje als aandenken

 • Eventsupport en hostess begeleiding

 • Mogelijkheid tot bijkopen parkeren (op later moment)

 Let op: dit arrangement is exclusief plusconcert kaart,  

deze kun je t.z.t. bijbestellen.

* Het Ticket de Luxe deck is alleen toegankelijk per trap.

 

TICKET DE LUXE
Een bijzonder onthaal

RESERVEER NU!
Verras je relaties. Nodig hen uit om samen 

met jou het NN North Sea Jazz Festival op een 

bijzondere manier te beleven. Boek nu en bel 

Tuned Hospitality 020 822 95 15 of mail naar 

info@tunedhospitality.nl 

BESCHIKBAAR OP

VRIJDAG 7
ZATERDAG 8
ZONDAG 9
JULI 2023

mailto:info@tunedhospitality.nl
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Wij staan 
voor je 
klaar! 

De NN North Sea Jazz VIP-arrangementen 

worden al jaren met veel plezier en uiterste 

aandacht ingevuld door Tuned Hospitality.  

Heb je een vraag of een bijzondere wens?   

Bel 020 822 95 15 of mail naar 

info@tunedhospitality.nl

HOSPITALITY PARTNER
NN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL

mailto:info@tunedhospitality.nl

