
Tijdens Jazz Masters Maastricht 2009 
kunt u ook in het Golden Tulip Apple 
Park Hotel Maastricht genieten van 
een heerlijke jazzy tijd!  De Jazz 
Masters Concerten vormen de 
afsluiting van het internationaal 
festival ‘TijdensTefaf’. 

De toegangsprijs voor deze geheel verzorgde avond  

bedraagt slechts € 79,50 p.p. inclusief:

• Heerlijk driegangen Jazz diner
• Drankenassortiment
Wij zien u graag terug op zaterdag 21 maart 2009! 

Informeer bij onze receptie ook naar onze  
Jazz arrangementen met overnachting(en)!

De plaatsen voor dit Jazz spektakel zijn beperkt,  
dus reserveer tijdig uw plaats!

Zaterdag 21 maart 2009

A dinner  
evening with trio  
Michiel Borstlap

Michiel Borstlap
Gedurende de gehéle avond wordt u 
muzikaal verwend door de wereld
beroemde pianist Michiel Borstlap, 
ondersteund door drummer en bassist.

‘a tribute to Steffie’

Duo Purity, bestaande uit een fantastische 
zangeres en pianist/zanger, verzorgt 
heerlijke easy listening & jazzy achter
grondmuziek tijdens de ontvangst.

in Golden Tulip  
Apple Park Hotel  
Maastricht!



Vanaf 18.00 uur wordt u gastvrij 
ontvangen met een welkomstdrankje, 
waarna u kunt genieten van ons 
voortreffelijke Jazz diner: 

Zaterdag 21 maart 2009Programma + diner

starters   
• In bier gebluste gegrilde kipfilet met kastanjechampignons, sjalotjes en  

bieslook geserveerd met toast en ciabatta • Pastrami gevuld met roomkaas  
en bieslook, geserveerd met kersen, rode ui en alfalfa • Dun gesneden tonijn  

en zalm met gemarineerde zeewier, soja en wasabimosterd

main course  
• Farfalle met roergebakken biefreepjes, asperges en lenteui  

• Gepocheerde zalm met roergebakken preiringetjes en rodebieten puree

dessert  
• Een combinatie van chocolade roomijs, bosbessen sorbet,  

witte chocolademousse, begeleid door kruimeldeeg en kaneelcaramel  
dressing en geserveerd met een glaasje Muskaat wijn 

coffee / tea  
• Koffie of thee met een variëteit aan zoete lekkernijen  

geserveerd met Drambuie of Sambuca

Pierre de Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht  
tel: +31 (0) 43 352 9000 fax: +31 (0) 43 352 9001  

email: info@applepark.nl www.applepark.nl

Duo Purity doet haar naam eer aan als 
het gaat om de puurheid waarmee zij de 
zorgvuldig gekozen nummers vertolkt. Van 
jazz tot hedendaags, twee mensen die op 
hoog niveau muziek maken en de juiste 
atmosfeer weten te bewerkstelligen. 
Hoogwaardig kwalitatief en vaak ingezet  
op jazzparty’s en tijdens jazzfestivals.

‘a tribute to Steffie’

Michiel Borstlap studeerde cum laude af aan het Hilversums Conservatorium in 1992. 
Meteen bracht hij zijn eerste album uit en won de Europe Jazz Contest in Brussel. Tijdens 

hetzelfde festival sleepte hij tevens de Price for Best Solist in de wacht. In 1999 tekende 
Michiel een exclusief platencontract bij één van de belangrijkste labels ter wereld; Verve. 

Michiel Borstlap gaf en geeft concerten in New York, Chicago, Tokyo, Sidney en Moskou en 
speelde met internationale grootheden als Pat Metheny, George Duke, Gino Vannelli, 

Metropole Orchestra en zangeressen als Trijntje Oosterhuis & Edsilia Rombley. 

Entertainment
Michiel Borstlap
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