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Denise Jannah was de afgelopen seizoenen zeer 
succesvol in de theaters met haar voorstellingen 
“ELLA!”  en “ Tribute to Mahalia Jackson” 
Voorstellingen die ook internationaal aandacht 
trokken. Voor Denise is het tijd een nieuwe duik te 
nemen in haar muzikaal-stilistische  veelzijdigheid, 
nu in een heerlijke mix van Soul, Jazz & Blues:  naast 
eigen werk brengt zij een gevarieerd repertoire van 
o.a. Roberta Flack, Dionne Warwick, Etta James, 
Gladys Knight en Stevie Wonder.
De prachtige opnieuw gearrangeerde nummers, 
gecombineerd met de zeer prettige presentatie 
van Denise  Jannah zal de bezoeker een thuisgevoel 
geven. Altijd weer zorgt Denise voor een heel open 
sfeer waardoor het publiek nauw betrokken is bij 
het concert.

Na verschillende trajecten bewandeld te hebben 
waarbij  Denise in 1993 haar eerste Edison ontving 
voor haar album “A Heart Full Of Music” (Timeless), 
werd zij in 1995 getekend door het fameuze 
Amerikaanse Jazz label Blue Note. Uiteindelijk 
bracht dit wereldwijd befaamd Jazz label drie 
albums van Denise Jannah uit, met als gevolg een 
wereldwijde doorbraak. 
Samen met de groten der aarde toerde ze langs 
internationale podia, zowel met haar eigen Denise 
Jannah Quartet/Quintet maar ook als graag geziene 
gast bij orkesten van naam zoals de Carnegie Hall 
Jazz Band en de Bob Belden Big Band (USA), Big Band 
No Comment (Belgorod, Rusland) en de Bulgaria 
Radio Big Band. Zij speelde in de beste Jazzclubs en 
op vele festivals van naam. In 2000 kreeg zij tijdens 
één van haar vele North Sea Jazz optredens de 
Edison Publiek Award uitgereikt, gevolgd door de 
Meer Jazz  in 2011: mijlpalen in haar carrière, naast 
ook  nog awards in Servië en Bulgarije.

Momenteel zingt Denise Jannah nog steeds over 
de hele wereld en blijft een graag geziene gast op 
festivals en in clubs. Van Moskou naar Kaapstad/
Zuid Afrika, van Detroit naar Jakarta/Indonesië, en 
van Taipei naar Baku/Azerbaijan met tussendoor 
nog het Caraïbisch Gebied, Colombia, Italië, 
Montenegro, Sri Lanka enz. 
Maar ook voor de Nederlandse theaters blijft Denise 
beschikbaar.
Denise brengt haar nieuwe programma Soul, Jazz & 
Blues met haar band.
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“This woman can make you dream, cry, and fall in 
love. What more could you desire…”                      

- The Music Advocate

“Quite simply, Denise Jannah is one of 
the best jazz singers to come along in the 
25 years I’ve been writing about music.”                                                                                                                                          

 - Award winning Jazz author and critic: 
Gary Giddins in the  “Village Voice”, New York 

“Jannah’s voice is fine rich, certain and teeming with 
a candor undiminished by the artifice of record-

making.”  
- Down Beat Magazine 

“If you’re having trouble keeping track of the score of 
female singers swamping the

current jazz scene, let me save you some 
trouble:  Denise Jannah is worth your time.”                                   

- Detroit Free Press 

“Her voice is so direct, the delivery so fresh 
and clear that she will surely withstand  

the test of time.”  
- Jazz Times

DENISE JANNAH

“A SOULFUL EVENING WITH 
A TWIST OF JAZZ AND A 
BOUNCE OF THE BLUES!”


