
Tobago Jazz Experience feirer 5 års jubileum i 2013, med
grammy-vinnende trio
Tre grammy-vinnende stjerner vil gå på scenen under Tobago Jazz Experience som går av stabelen 20 - 28 april i år, selvsagt på
Tobago. Det kunne Division of Tourism & Transportation annonsere under en pressekonferanse på Queens Park Oval i Port of
Spain, Trinidad.

I ære av arrangementets femårs jubileum,  vil fire ganger Grammy Award-vinnende India Arie, og fem ganger Grammy Award-vinnende Dione
Warwick, opptrede på The Beach Jazz Fiesta 28. april. Dionne Warwick sin opptreden vil være endel av hennes 50-årsjubileet i
musikkbransjen.

Den doble Grammy Award-vinnende Melanie Fiona, vil være headline under World Music Night 26. april. Den kvelden vil også Londonbaserte
Lianne La Havas optrede. Hun er best kjent for sitt album "Is Your Love Big Enough" som ble kåret af  iTunes UK 2012  "Album of the Year".

Tobago Jazz Experience er et samfundsorientert initiativ koordinert av Divison of Tourism & Transportation i samarbeid med
landsbykommunene for de ulike værtslandsbyene og sponsorene. Festivalen er en del af markedsføringen til Tobago, for å vise fram øya på
en annerledes måte ved å tilby opplevelser som er unike nettopp for Tobago.

"Tobago Jazz Experience er en festival blir lagt merke til i Karibia, og som flere europeere besøker hvert år. I år har vi også flere skandinaver
som har valgt å legge sen påskeferie til Tobago for å oppleve Tobago Jazz Festival" sier Christine Engen , Turistsjef for Trinidad & Tobago i
Norden og daglig leder av United Spirit Nordic & Spirit Company som representerer Trinidad & Tobago i de nordiske landene.

Det 9-dagers jazz arrangementet vil inkludere konserter i Speyside, Signal Hill, Scarborough, Castara og den verdensberømte Pigeon Point
Heritage Park. Andre arrangementer under årets Tobago Jazz Experience er edu-jazz workshops den 22 og 23 april, og Pan Trinbago er
PAZZAZZ  den 27. april.
Vi kan love alle som reiser for å oppleve Tobago Jazz Experience vil få et fyrverkeri av lokale, regionale og internasjonale stjerner, sammen
med både god mat og mange andre aktiviteter i løpet av uken, noe som vil gi et eventyr - mye mer enn bare musikk - under ferien. 
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Trinidad & Tobago er med sin forsiktige tilgang til turismen, en av de siste uspolerte karibiske reisemål. Øyene ligger i den sydøstlige delen av
Karibien, med Trinidad som den livlige hovedøya og storbyen Port of Spain, mens Tobago er innbegrepet av en karibisk øy, med
avsidesbeliggende strender, maleriske landsbyer og sjarmerende små hoteller. Se mere på www.gotrinidadtobago.no eller like vår
facebookside http://www.facebook.com/GoTrinidadTobago


