Beleidsplan Stichting Jazzfest Amsterdam 2019
Inleiding

Jazzfest Producties is het productie-team dat namens Stichting Jazzfest Amsterdam deze aanvraag doet.
De dagelijkse leiding is hierbij in handen van Felix Schlarmann (artistiek leider) en Norbert Kögging (zakelijk
leider).
Per 2019 is Jazzfest Producties voornemens om door te groeien naar een platform-functie die het gehele
jaar met activiteiten aanwezig is in de hoofdstad. Jazzfest Amsterdam, het festival in Maart, blijft hierbij het
vlaggenschip. De activiteiten onderscheiden zich van elkaar doordat ze allen op een eigen vlak iets toevoegen aan wat er nog niet is bij een andere jazzfest-activiteit, telkens met de meerwaarde voor zowel het publiek als de musici als vertrekpunt. Wat de verschillende activiteiten bindt is dat ze onder dezelfde vlag worden gepresenteerd, maar inhoudelijk ook gebaseerd zijn op dezelfde artistieke jazzfest-visie.
Jazzfest Producties acht deze ontwikkeling wenselijk om vaker de Jazzfest-doelgroep en (jazz-)musici bij
elkaar te brengen op onconventionele locaties. Het festival Jazzfest Amsterdam is al jaren een succes in
2018 was het wederom uitverkocht. Groeien bij Studio/K is niet mogelijk, terwijl Jazzfest deze concertlocatie
wel als essentieel ziet voor het succes van festival. Daarnaast richt Jazzfest zich op een jonge doelgroep
met veelal een wat krapper bestedingsbudget, waardoor ook de gewenste stijging wat betreft ticketprijzen
beperkt is.
Om enerzijds meer mensen te bereiken en anderzijds meer mogelijkheden te creëren voor musici gaat Jazzfest Producties dus meer activiteiten organiseren. Bijkomend voordeel is dat dit eveneens de eigen inkomsten zal vergroten middels een verhoging van de recettes. Daarnaast zal Jazzfest als organisatie interessanter worden voor sponsors en partners.
De Jazzfest-activiteiten 2019:
-Jazzfest Amsterdam (@ Studio/K & StayOkay)
-Jazzfest voor Kids (@ Studio/K, voorafgaand aan Jazzfest Amsterdam)
-Jazzfest Zomer Toer (nieuw festival ism Stadsherstel op 3 locaties)
-Jazzfest Minifest (@ Bimhuis)
-Jazzfest Talks (@ Studio/K, een serie die plaatsvindt voorafgaand aan sessie van 'Jazz in /K')
-Jazzfest Club (nieuwe concertserie, @ kelder Posthoornkerk in Haarlemmerstraat)
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1. Aanleiding en achtergrond

Jazzdrummer Felix Schlarmann organiseert maandelijks de Jamsessie ‘Jazz in /K’ bij Studio/K in de Indische
buurt, Amsterdam Oost. Dit is een door studenten gerunde culturele hotspot, met onder anderen een arthouse bioscoop. Net als vele anderen in het hoofdstedelijke jazzveld, vindt Felix het in 2011 vreemd dat Amsterdam geen eigen jazzfestival heeft. Die gedachte combinerend met de mogelijkheden die hij ziet bij Studio/K,
brengen hem ertoe om Norbert Kögging (jazzvocalist met een bedrijfskundige achtergrond) te benaderen om
samen een festival op poten te zetten bij Studio/K onder de naam Jazzfest Amsterdam.
De eerste editie in 2011 is meteen een groot succes. Het pand zit afgeladen vol en het valt meteen op dat er
veel ‘nieuw’ en jong publiek op af komt. Ook de musici en partners zijn hier zeer content mee, omdat ze
hiermee andere mensen dan gebruikelijk bereiken.
Door het succes besluiten Schlarmann en Kögging om het niet bij deze ene editie te laten en richten ‘Stichting Jazzfest Amsterdam’ op. Jaarlijks wordt besloten om het jaar erop weer een nieuwe editie te laten
plaatsvinden en geleidelijk ontstaan er ideeën voor aanvullende ‘special events’ waar verderop nog op zal
worden ingegaan.
Met de honorering van 2-jarige ondersteuning voor 2017-2018 van zowel het AFK als het FPK voelt de organisatie zich erg gesteund met de toekomstplannen die voorafgaand aan de aanvraag van deze ondersteuning concreet vorm krijgen. De gestelde hoofddoelen hierbij zijn om Jazzfest te bestendigen en organisatorisch te professionaliseren. Ook voor 2019-2020 is bij deze fondsen een aanvraag ingediend. De uitslag
hiervan wordt uiterlijk begin december van dit jaar verwacht. Naast fondsenwerving werkt Jazzfest Producties sinds begin 2018 met een sponsorwerver die een sponsor- en donateursplan heeft opgesteld. De eerste
contouren van dit plan zijn inmiddels zichtbaar in de praktijk.

2. Missie en artistieke visie

Nieuwe en avontuurlijke jazz is muziek die niet altijd even uitdagend is voor de benen maar gegarandeerd
steeds prikkelend is voor de oren en het brein. Het zou deel uit moeten maken van ieders culturele bagage.
Vaak is dit muziek waar mensen, zeker jonge mensen, in hun dagelijkse leven niet vanzelf mee in aanraking
komen. Het is de missie van Jazzfest Amsterdam een bijdrage te leveren aan het samenbrengen van (jong)
publiek en avontuurlijke & geïmproviseerde (jazz)muziek met evenementen op onconventionele locaties die
bijzonder en betaalbaar zijn.
Geïmproviseerde (jazz)muziek is de enige kunstvorm waarbij het publiek per definitie aanwezig is tijdens het
creatieproces. Dit proces is gebaseerd op spontaniteit, creativiteit en improvisatie. Het vraagt een open en
nieuwsgierige houding van zowel musicus als luisteraar. Door de aanwezigheid, interactie en communicatie
wordt het publiek direct betrokken bij de creatie en bepaalt mede de stemming tijdens een concert die weer
van invloed is op ditzelfde creatie-proces. Deze wisselwerking is essentieel voor een goed concert, dat
daarmee direct, eerlijk en ongepolijst zal zijn. Dat laatste is iets dat in de tegenwoordige tijd van autotune en
geperfectioneerde vlogs moeilijk te vinden lijkt op de social media, radio en tv. Deze ogenschijnlijke perfectie
is risicoloos en daarmee vaak ook spanningsloos.
Jazzfest Amsterdam biedt een tegenpool voor het staren naar een scherm of instagram accounts. De bezoeker wordt uitgedaagd om zich te verdiepen in plaats van snel en vaak argeloos te consumeren. Jazzfest
zorgt voor een laagdrempelig sfeer die niet pretentieus is, waarbij de bezoeker middelen wordt aangereikt
om zich te kunnen verdiepen en informeren.
Jazzfest Producties staat artistiek gezien voor een inhoudelijk sterke mix van gearriveerde en prille muzikanten, swingende jazz, wereldmuziek en weerbarstige impro. Dit alles vindt plaats op onconventionele plekken
in de stad. Programmeur Felix Schlarmann is hiervoor steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingen, zelfs
tussen internationale grootheden en lokale spelers die tijdens een Jazzfest activiteit voor het eerst samenspelen. Dit geeft de Jazzfest-programmering met zijn veelheid aan activiteiten door het jaar heen en over de
stad verspreid zijn unieke karakter. Jazzfest neemt zijn publiek mee naar bijzondere plekken, daagt het uit
met zijn programmering en vermaakt het tegelijkertijd dankzij de feestelijke sfeer; deze factoren sluiten elkaar niet uit, maar versterken elkaar en het publiek zelf draagt daaraan bij. Er ontstaat een wisselwerking
tussen de musici en het voor hen vaak nieuwe publiek, wat wederzijds voor inspiratie zorgt. Al deze aspecten vormen samen het kenmerkende Jazzfest-DNA dat elke Jazzfest-activiteit in zich draagt. Jazzfest trekt
daar jaarlijks veel, jong en vaak nieuw publiek mee, en creëert tevens nieuwe speelmogelijkheden voor de
jonge generatie musici. Zo ontstaat een keten waarbij het gebodene (de Jazzfest-activiteit) tot nieuwe spin
off leidt voor musici en publiek. Bij een eventuele vervolgervaring is Jazzfest niet per se meer de veroorzaker
/ initiator maar gaat het een eigen leven leiden. Een voorbeeld van zo’n succesvolle spin off-activiteit is het
optredens van Becca Stevens en Chambertones, een unieke samenwerking tussen een internationale artiest
en een Nederlands ensemble, dat na hun première bij Jazzfest 2018 op andere festivals zoals Music Meeting werd geboekt.

3. Solide programmeringsmix, gefundeerd op vier pijlers

De programmeringsmix van Jazzfest Producties is vanaf de eerste editie in 2011 tot op de dag van vandaag
gebouwd op vier pijlers: de Amsterdamse jazzscene; een weelderige mix van genres; gedurfde ontmoetingen van Nederlandse en internationale musici; het samen op één podium presenteren van doorgewinterde
professionals en aanstormend talent. Deze mix is, naast de unieke sfeer van onconventionele locaties, een
van de kernwaardes van elke Jazzfest-activiteit.
• Pijler één - De Amsterdamse jazzscene bij elkaar
Amsterdam is van oudsher dé jazz- en improvisatiestad van Nederland. Hier zagen talloze bands en samenwerkingen het levenslicht. Jazzfest Amsterdam verbindt al deze verschillende invalshoeken met elkaar,
de aanwezigheid van verschillende van deze stijlen binnen ieder programma is een belangrijke gemene deler van elke Jazzfest-activiteit.
• Pijler twee - Een weelderige mix van genres
Jazzfest Producties staat voor een smeltkroes van stijlen en genres en legt verbindingen tussen allerlei opvattingen binnen de jazz en de geïmproviseerde muziek, inclusief cross-overs van jazz-gerelateerde genres.
Geen enkele combinatie is ondenkbaar en dat blijkt zowel voor het publiek als voor de betreffende musici
interessant en spannend te zijn.
• Pijler drie - Gedurfde ontmoetingen
Het experiment is niet beperkt tot een gevarieerde afwisseling van programmaonderdelen, Jazzfest Producties blijft op zoek naar acts met musici die gewoonlijk zelden of nooit samenspelen. De zorgvuldig uitgedachte experimenten hebben steeds spannende en interessante optredens opgeleverd, volgens zowel de musici
die eraan meededen als het publiek dat ernaar luisterde.
• Pijler vier - Professionals naast aanstormend talent
De vierde pijler is de afwisseling van grote namen met jong talent: goeddeels pas afgestudeerde van het
Amsterdams Conservatorium worden om en om geprogrammeerd met de gevestigde namen. Zo is jaarlijks
de winnaar van de Nederlandse Keep an Eye Jazzaward een gebruikelijke vertegenwoordiger van de jonge
garde. Jazzfest Producties geeft hiermee jonge musici de gelegenheid zich op dezelfde manier en op hetzelfde podium te manifesteren als hun bekende en beroemde collega’s.

4. Doelstellingen van de Jazzfest projecten voor 2019-2020.

Jazzfest Producties wil doorgroeien naar een platform-functie die het gehele jaar met activiteiten aanwezig is
in de hoofdstad en de doelgroep samenbrengt met jazz en geïmproviseerde muziek. De activiteiten onderscheiden zich van elkaar doordat ze allen op een eigen vlak iets toevoegen aan wat er nog niet is bij een
andere jazzfest-activiteit. Het publiek wordt op verschillende manieren aangesproken door muziek te koppelen aan locaties die ongebruikelijk en spannend zijn. Bezoeker en musici ervaren de muziek daarmee in een
ongebruikelijke en nieuwe context.
Wat de verschillende activiteiten bindt is dat ze onder dezelfde vlag worden gepresenteerd, maar inhoudelijk
ook gebaseerd zijn op dezelfde artistieke jazzfest-visie en zich richten op dezelfde kern-doelgroep.

5. Beknopte inhoudelijke samenvattingen van de projecten

Het festival - Jazzfest Amsterdam
Jazzfest Amsterdam blijft het vlaggenschip van Jazzfest Producties. In 2019 zal het festival hetzelfde formaat krijgen als de succesvolle 2018-editie.
De kern:
• Datum: 23 maart 2019
• Locaties: Studio/K (4 zalen + café) en StayOkay Zeeburg (1 zaal).
• Capaciteit: 800 bezoekers.
• Aantal concerten: ca. 18 + 3 Backstage Sessions.
• Tickets incl. btw: €18 online early bird, €23,50 / €19 online voorverkoop regulier / student&scholier, €27 /
€22,50 deurverkoop regulier / student&scholier.
Programmering:
De programmering zal wederom worden gebaseerd op de eerder genoemde vier pijlers. De vruchtbare samenwerking met het Bimhuis en het Conservatorium van Amsterdam (CvA) zal worden voortgezet.
Net als in 2018 zullen in 2019 de hoofdacts voornamelijk bestaan uit samenwerkingen van Amsterdamse en
internationale musici. Samen met het CvA zal gekeken worden naar de mogelijkheid gezamenlijk een of

meerdere artiesten van internationale statuur naar Jazzfest te halen, zoals dat in 2018 lukte met Peter Bernstein en Becca Stevens.
De Concert Bigband van het Amsterdamse Conservatorium zal samenwerken met de Amerikaanse en internationaal befaamde saxofonist Ben Wendel (van o.a. Kneebody) die vervolgens ook met Amsterdamse musici in kleine bezetting zal optreden. Daarnaast zal de Amerikaanse pianist en componist Jason Moran te
gast zijn en een eerste ontmoeting aangaan met de jonge altsaxofonist Ben van Gelder die momenteel in de
frontlinie staat van de Nederlandse moderne jazz. Pianist Harmen Fraanje zal de Duitse, in New York residerende stemkunstenaar Theo Bleckmann in duo-setting ontmoeten.
Ook de Backstage Sessions zullen in 2019 weer plaatsvinden als onderdeel van de programmering.
Drie verdiepende sessies met interviews en muzikale inkijkjes in de muziek van de hoofdartiesten die de bezoekers meenemen in de (gedachten)wereld van de (jazz)musici. Zij bieden zowel een aanvulling op de
Jazzfest activiteit Jazzfest Talks als een verdiepende inleiding op de aanstaande concerten tijdens het lopende festival. De bezoeker komt tijdens een Backstage Session heel dicht bij de muzikant en zijn muziek.
Artiesten zullen vertellen over het ontstaan van hun muziek, hun werkwijze en het vormen van bands en projecten. Ook zal er concreet worden ingegaan op hetgeen zij op het festival ten gehore zullen brengen. Op
een ontspannen en losse manier wordt de bezoeker verdiepende informatie geboden die meer inzicht verschaft wanneer later tijdens het festival het concert van de betreffende musicus wordt bijgewoond.
Organisatie:
Studio/K en StayOkay worden omgetoverd tot een sprankelend en coherent festivalterrein door aankleding
en verlichting die aansluit bij de Jazzfest-huisstijl. Er zullen DJ’s en bands in het café zijn, foodtrucks buiten
voor de deur, bier- en wijnstands in het café en foto-acties her en der in het pand.
Er zal duidelijke routing aanwezig zijn, zowel via het programma-boekje en de timetable als met bewegwijzering in het pand. Op het programmaboekje zullen ook concertroute tips opgenomen worden onder het kopje
‘tips van de programmeur’.
Het nadeel van het prachtige, maar onconventionele pand van Studio/K is dat het primair niet gebouwd is
voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Dit brengt een aantal bottlenecks met zich mee bij de publieksstromen. Deze zijn in 2018 goed geanalyseerd en er zullen aanpassingen plaatsvinden met het doel de
doorstroming te verbeteren. Voor één van de zalen zal een andere uitgang dan ingang worden gebruikt, er
zullen extra toiletten worden gehuurd en er zal materiaal worden ingehuurd waarmee de wachtrijen voor de
zalen zullen worden gestroomlijnd. Ook zal er voorafgaand aan het festival een meeting plaatsvinden met de
beveiliging, zodat de belangen op elkaar afgestemd zijn.
Jazzfest voor Kids
Zoals inmiddels gebruikelijk zal Jazzfest voor Kids in 2019 en 2020 plaatsvinden op de festivaldag voorafgaand aan Jazzfest Amsterdam. Dit kinderprogramma zal ten opzichte van voorgaande edities zorgvuldiger
worden geïntegreerd in het festival, onder meer door niet alleen een concert dóór de kinderen, maar ook een
concert vóór de kinderen te organiseren. Jazzfest is ervan overtuigd dat de basis van liefde voor muziek gelegd wordt in de eerste kinderjaren. Door kinderen in workshopverband aan de slag te laten gaan met het
maken van muziek willen we dit zaadje planten. Dat het werkt blijkt uit de animo onder de ouders en kinderen die er ieder jaar weer op af komen. Voor ontwikkeling en afstemming van het programma en als begeleider van de kinderen werken we samen met kindermuziekspecialist Iris Oltheten van Splendor en NedPho.
Voor de specifieke publiciteit zal worden samengewerkt met een specialist in dit genre, die hiermee de Jazzfest-PR gericht ondersteunt.
De kern:
• Datum: 23 maart 2019 (’s middags voorafgaand aan Jazzfest Amsterdam).
• Locatie: Studio/K (zaal SK4).
• Capaciteit: 50 kinderen totaal, 25 kinderen per sessie.
• Aantal concerten: 2 sessies (4-8 en 9-12 jaar), ouders/verzorgers mogen kijken.
• Tickets incl. btw: €8 / €5 online voorverkoop kind / ouder of verzorger, €10 / €5 deurverkoop kind / ouder of
verzorger.
Programmering:
Aan het kinderprogramma kunnen kinderen in de leeftijdsgroepen van 4 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar meedoen,
samen met hun ouders. Het programma begint met een concert gevolgd door een workshop waarin de kinderen leren hoe ze (inter)actief kunnen deelnemen aan de afsluitende gezamenlijke uitvoering. Het basale
educatieve doel van het project is kennismaken met jazzmuziek. Hoe werkt het? Hoe klinkt het? Wat is er
anders aan dan aan andere muziekstijlen? Aan de orde komen: improviseren; samenspelen en –zingen; participeren en optreden. De actieve deelname versterkt de concentratieboog van de jonge bezoekers en laat
ze ervaren hoeveel plezier je kunt beleven aan muziek luisteren en zelf maken.
In 2019 zal bassist Lucas Dols de artistieke leiding op zich nemen, samen met coördinator Iris Oltheten zal
hij Jazzfest voor Kids doorontwikkelen langs de hierboven geschetste lijnen. Dols is een ervaren workshop-

leider, hij werkt onder meer met kinderen in vluchtelingenkampen in oorlogsgebieden, en in Nederland via
zijn organisatie Sounds of Change. In deze context zal hij samen met de Syrische percussionist Modar Salama ook een uitstapje maken naar de Arabische muziek.
Jazzfest Zomer Toer (nieuw onderdeel)
Een andere, broodnodige manier om de liefde voor jazz aan te wakkeren is het aanbieden ervan op diverse,
ongebruikelijke locaties verspreid over de stad. Daarom organiseert Jazzfest Producties een eendaags evenement op de zaterdagmiddag en -avond, voorlopig een tweejarige try-out in de periode 2019-2020. Verdeeld over twee routes gaan bezoekers naar concerten in de Vondelkerk en ’t Kromhout, en vice versa.
Daarna komen beide routes samen voor derde en afsluitend concert in De Duif, de kerk tegenover het Amstelveld. Bij NEL zal aansluitend een afterparty met live-jazz plaatsvinden. De bewegingen van en naar de
diverse locaties zijn onderdeel van het festival, in samenwerking met Stadsherstel zullen er mooie routes
worden aangeboden waarbij het zomerse Amsterdam in al zijn glorie aan de concertgangers voorbijtrekt. Zij
bewegen zich lopend, per fiets of per boot. Daarvoor wordt door de Amsterdamse fietsenwinkel Het Zwarte
Fietsenplan een fietsarrangement aangeboden, en voor de boottrip zal een vergelijkbare samenwerking
aangegaan worden. Locatiepartner is Stadsherstel met vele mooie, typisch Amsterdamse panden in beheer.
Afgezien van de muzikale ervaring staat bij dit project de reis door de stad en de ontdekkerservaring centraal. Bekijk en beluister Amsterdam met andere oren en ogen. Jazzfest neemt de bezoekers bij de hand,
begeleidt hierin met als doel persoonlijke en unieke ervaringen te veroorzaken.
De kern:
• Data: 29 juni 2019
• Locaties: Vondelkerk, Werfmuseum ’t Kromhout, De Duif, Café NEL, Amstelveld
• Capaciteit: 400 bezoekers.
• Aantal concerten: 3 + randprogrammering NEL.
• Routes: 2 bezoekersroutes die elkaar kruisen en samenkomen voor het afsluitende concert in De Duif.
• Tickets incl. btw: €19 online early bird, €29 / €23 online voorverkoop regulier / student & scholier
Programmering:
Bij de totstandkoming van de programmering van de Zomertoer spelen de musici een belangrijke rol. Deze
programmering ligt natuurlijk in het verlengde van de Jazzfestvisie. Jazzfest zal een musicus de opdracht
geven muziek speciaal voor de bijzondere akoestiek van de betreffende ruimte te schrijven of te arrangeren,
en daarop zijn of haar bezetting af te stemmen. Ook zullen wij nauw samenwerken met het CvA dat tijdens
deze periode de Summer Jazzworkshop houdt en daarvoor veel internationale gastdocenten naar Amsterdam haalt. Deze docenten zullen dan weer optreden met jong talent en gevestigde musici uit de hoofdstedelijke jazzscene.
• Locatie Kromhout: Oene van Geel & Philipp Rüttgers
Een spannende combinatie van twee improvisatoren en klankkunstenaars op viool en piano, die een opdracht krijgen voor een compositie voor hun duo aangevuld met een groep houtblazers of andere klassieke
instrumenten naar keuze, die in de desbetreffende akoestiek de klank zullen verrijken.
• Locatie Vondelkerk: Carte Blanche voor Anna Serierse
Anna Serierse studeert aan het CvA en is een opvallend zangeres met indrukwekkend talent, reden voor
Martin Fondse haar te vragen voor zijn band en de Boy Edgar tournee. Voor de locatie Vondelkerk krijgt
Anna carte blanche, zij mag haar eigen band samenstellen voor deze buitengewone locatie en daar haar op
de akoestiek geschreven muziek ten gehore brengen.
• Locatie De Duif: Chris Cheeck meets Ruben Hein
Op de laatste locatie van de route, de Duif op het Amstelveld, zal de internationaal bekende saxofonist Chris
Cheek de in de jazz geschoolde popzanger en pianist Ruben Hein voor het eerst op het podium ontmoeten.
Samen met een band naar keuze zullen zij de ruimte van De Duif bespelen.
Jazzfest Talks
Jazzfest Talks is geïnspireerd op de bekende TEDx Talks en het format van College Tour: één of twee jazzmusici vertellen over hun speelpraktijk, hun carrière en hun muziek in een vraaggesprek geleid door een onderlegde interview(st)er/moderator, waarbij ook het publiek vragen kan stellen. De gast van de avond besluit
de bijeenkomst met een intiem akoestisch concert. De verdieping die hieruit voortkomt bleek al meteen in
2016 een ware eye-opener voor zowel de bezoekers als de musici zelf. Voor de luisteraars is dit een unieke
mogelijkheid te leren begrijpen hoe jazz of impro-muziek tot stand komt en wat de gedachten zijn achter hetgeen ze te horen krijgen. Voor de musici bleek het vertellen over de achtergrond van wat ze doen en het
beantwoorden van vragen daarover zeer verhelderend voor hun eigen ontwikkelingsproces. Daarnaast krijgen zij rechtstreekse feedback en vragen van een geïnteresseerd publiek. Het inhoudelijke format van Jazzfest Talks blijft hiermee in grote lijnen hetzelfde als in 2018.

Om het publieksbereik van de Jazzfest Talks te vergroten zullen de Talks op meerdere momenten door het
jaar heen plaatsvinden, gekoppeld aan de serie Jazz in /K die Felix Schlarmann (buiten Jazzfest Producties)
maandelijks organiseert in Studio/K. Hij nodigt hiervoor relevante musici uit die voorafgaand aan de start van
de sessie vertellen over hun muziek volgens het Talks-concept. Het leggen van deze verbinding zal de opkomst voor de Talks ongetwijfeld vergroten.
De kern:
• Data: 27 februari, 24 april, 26 juni, 25 september, 27 september 2019
(voorafgaand aan Jazz in /K op woensdagavond).
• Locatie: Studio/K (zaal SK4).
• Moderator: Loes Rusch, muziekwetenschapper aan de UvA.
• Capaciteit: 50 bezoekers per Talk.
• Aantal concerten: 5 Talks verdeeld over het jaar.
• Tickets incl. btw: vrije gift.
Programmering:
Voor de Jazzfest Talks serie zal worden ingezet op interessante, bekende maar toegankelijke musici uit de
Amsterdamse scene. Te denken is aan saxofonist Benjamin Herman met pianist Timothy Banchet, Reinier
Baas, internationale gasten als Dick Oatts en Peter Bernstein, wanneer deze in de stad zijn voor gastlessen
aan het CvA. Deze internationale gasten worden tijdens de Jazz in /K sessie begeleid door sessieleider Felix
Schlarmann (op drums) met een afwisselende band van, vaak jonge, top-musici.
Jazzfest Minifest
Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar vindt Jazzfest Minifest plaats bij wijze van opwarmer en kick off
event van Jazzfest Amsterdam in maart. Met drie concerten laten wij alvast zien wat het publiek in maart te
wachten staat. Zo komt er jong talent aan bod, vaak afkomstig van het CvA, naast bijzondere combinaties
met cross-overs tussen de genres en, tot slot, een band waarmee het feestvieren is in Jazzfest-stijl. Behalve
een zeer feestelijke avond is Jazzfest Minifest een manier om de banden met partner Bimhuis aan te halen,
het gezicht van Jazzfest te laten zien aan het Bimhuispubliek en dit publiek aan ons te binden en te enthousiasmeren voor de overige Jazzfest-activiteiten. Op deze avond vindt daarom de aftrap plaats van de early
bird-kaartverkoop voor Jazzfest Amsterdam en hiermee heeft het event ook een belangrijke marketingwaarde. Bovendien wordt (een deel van) het programma van Jazzfest Amsterdam op deze avond gepresenteerd
en kweken we zo een zaal vol ambassadeurs. Uit ervaring is gebleken dat dit startpunt van de verkoop een
vliegende start is.
De kern:
• Datum: 5 januari 2019
• Locatie: Bimhuis.
• Capaciteit: 375 bezoekers.
• Aantal concerten: 3 afwisselende concerten verdeeld over de avond.
• Tickets incl. btw: €20 (via Bimhuis).

•

Programmering:
De invulling voor editie 2019 ligt in lijn met de programmering van 2018 en zal er als volgt uitzien:
• Mo van der Does Kwartet: Jonge honden afkomstig van de Conservatorium spelen eigen werk op hoog
niveau onder leiding van saxofonist Van der Does.
• Tineke Postma ontmoet Tony Roe en Laura Polence: Top-saxofoniste Postma speelt voor het eerst samen
met twee musici uit verschillende generaties, pianist Tony Roe (Tin Men & The Telephone) en de jonge getalenteerde zangeres Laura Polence
• Mandala Tribe: hippe, dansbare afsluiter met beats, tabla, fluit, elektronica en synthesizers.
Jazzfest Club (nieuw onderdeel)
Amsterdam ontbeert een concertpodium voor jazz dat ruimte biedt aan jong talent, een laagdrempelige
voorziening waar maandelijks publiekelijk kan worden geëxperimenteerd en waar try-outs van nieuwe projecten kunnen worden gepresenteerd. Zo’n locatie mag in geen wereldstad ontbreken, want daar groeien
jonge muzikanten en een jong publiek samen op, de nieuwe generatie spelers en liefhebbers van jazz en
geïmproviseerde muziek. Het betreft hier niet jazz als sfeerverhoger in een rumoerig (praat)café, maar muziek in een situatie met aandachtig luisterend publiek. Vanaf 2019 zal Jazzfest Producties daarom een
maandelijkse concertavond organiseren in de bijzondere kelder onder de Posthoornkerk onder de noemer
Jazzfest Club.
Er zal hard worden getrokken aan de marketing voor deze concerten en ook hier zal de bijzondere locatie,
de gewelfde kelder van de kerk, bijdragen aan de totaalervaring. Met bijzondere promotionele acties rondom

deze serie zal een breed publiek wordt aangesproken. Wij rekenen voor 2019 en 2020 op gemiddeld ruim
vijftig bezoekers per concert, zeventig procent van de zaalcapaciteit.
De afzender van deze nieuwe activiteit is een gedeelde: Jazzfest maar ook juist van de muzikanten die een
netwerk vormen en waaruit de verschillende clubavonden ontstaan. Zij vormen een community waar de behoefte van de speelplek en het experiment in eerste instantie vandaan komt. Zij zijn dan ook de firestarters
en de beste ambassadeurs. Vanuit hun ontstaat een nieuwe place to be en jazz vibe. Jazzfest faciliteert dit
lopende vuurtje. In de promotie wordt hierop ingehaakt.
De kern:
• Data: 27 februari, 24 april, 26 juni, 25 september, 27 september 2019 & 26 februari, 22 april, 24 juni, 23
september en 25 september 2020
• Locatie: Kelder van de Posthoornkerk, Haarlemmer Dijk
• Capaciteit: 50 - 80 bezoekers
• Aantal concerten: Serie van 8 concerten
• Tickets incl. btw: €10 / €6 online voorverkoop regulier / student&scholier, €12 / €8 deurverkoop regulier /
student & scholier
Programmering:
De Jazzfest Club is in de eerste plaats bedoeld voor aanstormend en bijzonder talent, maar ook voor bands,
musici en acts die al langer bestaan en op zoek zijn naar een ruimte en situatie waar hun muziek optimaal
tot zijn recht komt. Ook in de Jazzfest Club-serie zullen wij de musici direct betrekken. Zo zullen er avonden
zijn waar wij gastprogrammeurs vanuit het CvA of CvA-alumni uitnodigen het programma te verzorgen, of wij
vragen jonge musici muziek in een voor hen nieuwe samenstelling te schrijven. Ook zullen er reguliere
bands optreden van studenten en alumni van het CvA: het Ian Cleaver trio, het Giuseppe Campisi Sextet, de
band Ikodo, het Noneto Disconcertante, de Marta Garret Group of Irene Reig’s Bop Collective, het Tommaso
Perazzo trio of het Guy Salomon 6 tet. Verder ook nieuwe avontuurlijke projecten in kleine bezetting van bijvoorbeeld saxofonist Jasper Blom of soloconcerten van pianisten als Xavi Torres, Philipp Rüttgers, Tony Roe
en Harmen Fraanje.

6. Publieksvisie

Er is momenteel nauwelijks muziekonderwijs op scholen, radioprogramma-makers met belangstelling voor
jazz in welke verschijningsvorm dan ook krijgen geen zendtijd meer en in televisie-uitzendingen over het
North Sea Jazz Festival krijgt het publiek de meest poppy, meest toegankelijke, minst jazzy optredens uit het
toch niet kinderachtige festivalprogramma voorgeschoteld. Welke argeloze luisteraar, welk kind, welk mens
dat nog niet weet dat hij of zij ervan houdt, komt zomaar in aanraking met geïmproviseerde muziek of jazz?
Daarom brengt Jazzfest Producties jonge, intelligente mensen in aanraking met niet altijd gemakkelijk toegankelijke, soms ronduit complexe muziek, muziek die meer biedt dan straffe beats in eindeloze loops. Deze
muziek die niet steeds even uitdagend is voor de benen en de spieren, maar gegarandeerd altijd prikkelend
voor de oren en het brein, zou naast klassiek en pop, musical, De Toppers en K3 deel moeten uitmaken van
ieders culturele bagage; dat behoeft hier geen betoog. Dat topmusici en aanstormend talent in deze genres
het verdienen gehoord te worden al evenmin.
Zoals in het hoofdstuk over visie en missie reeds genoemd slaagt Jazzfest er in jonge mensen zich te interesseren in jazz en geïmproviseerde muziek als creatieve kunstvorm. Naast de overtuiging dat jazzmuziek
een nieuw en groter publiek verdient, streeft Stichting Jazzfest Amsterdam er naar om meer, vooral jonge,
mensen te enthousiasmeren voor cultuur en met name geïmproviseerde muziek.
Geen snelle YouTube video’s, geen cultuur in kleine digitale hapjes, geen multimediale toestanden. De eerdere edities van Jazzfest Amsterdam bewijzen dat een jonge, hippe en open sfeer genoeg kan zijn om ervoor te zorgen dat het publiek alle digitale afleiding links laat liggen en zich laat verleiden tot het bijwonen
van muzikaal soms best moeilijk toegankelijke concerten en zich daarmee te concentreren op iets analoogs
en echts met een lange(re) spanningsboog.

7. Verdieping, randprogrammering en publieksbegeleiding

Met een doelgroep die veelal vanuit nieuwsgierigheid en vaak zonder ingewijde kennis wat betreft de programmering de Jazzfest-activiteiten bezoekt is het van essentieel belang dat de bezoeker voldoende handvaten wordt aangereikt om zich te verdiepen in- en te engageren met de inhoud van de programmering, de
jazzfest-activiteit en de organisatie als geheel.
Jazzfest Amsterdam
Voorafgaand aan Jazzfest Amsterdam zijn de website (www.jazzfestamsterdam.nl) en de verschillende social media als Facebook, Instagram en Twitter de online communicatiekanalen waar, naast de standaard gegevens, informatie te vinden zal zijn over de achtergronden van het festival, de musici en de randprogram-

mering. Ook zal een Spotify-playlist met luistervoorbeelden worden samengesteld. Zo kan elke bezoeker
zich vooraf verdiepen in de musici die geprogrammeerd staan. Daarnaast zal online informatie over de verschillende bezettingen en de speeltijden (blokkenschema) beschikbaar zijn.
Voor tijdens Jazzfest Amsterdam zal een uitgebreid programmaboekje worden vervaardigd dat van een verdiepend welkomstwoord van stichtingsvoorzitter en jazz-kenner Vera Vingerhoeds (o.a. ’Les in Jazz’) zal
worden voorzien. Zij duidt tevens op toegankelijke wijze het programma via een welkomstfilmpje dat bestemd is voor de social media en website. Deze toegankelijkheid is essentieel zodat het voor (nieuwe) bezoekers gemakkelijk wordt om de benodigde kennis tot zich te nemen, nieuwsgierig te worden en de juiste
concerten te vinden. Bovendien zal het blokkenschema met daarbij concertroutes (‘tips van de programmeur’) in het programma-boekje worden opgenomen met duiding en advies over de verschillende concerten
en genres die te horen zijn. Zo kan eenieder een programma naar eigen inzicht in elkaar zetten. Groot geprinte versies van het blokkenschema zullen verspreid door het pand hangen.
Een belangrijke rol wat betreft de duiding en introductie van de concerten is weggelegd voor de podium-presentatoren. Zij zullen alle concerten aankondigen waarbij beknopt essentiële achtergrondinformatie verschaft
zal worden zodat het publiek goed in kan haken bij het concert dat op het punt van beginnen staat.
Pandbrede bewegwijzering zal voorkomen dat de bezoekers de weg kwijt raken. Fysieke begeleiding in en
uit de concertruimtes voorkomt dat er onrust en ongewenste drukte ontstaat. Deze begeleiding wordt bewerkstelligt door de Jazzfest-vrijwilligers ondersteund door de beveiliging.
De Backstage Sessions zijn reeds toegelicht in het hoofdstuk ‘Beknopte inhoudelijke samenvattingen van de
projecten’. Deze vorm van randprogrammering is een essentiële toevoeging wat betreft geboden verdieping
als ook aansluiting bij de andere Jazzfest-activiteit Jazzfest Talks.
In het Foyer/Café van Studio/K zullen bands en DJ’s spelen die specifiek geboekt worden om het sfeerverhogende karakter van de muziek, waardoor daar echt een feestje ontstaat. Denk hierbij aan dansbare zuidamerikaanse muziek of een bandje dat rondloopt en oude stijl dixieland swing speelt. De DJ’s nemen dit aan
het einde van de avond over en begeleiden het feest de nacht in.
In de foyer zal onder de noemer ‘De 100 gezichten van Jazzfest’ een fotorapportage gemaakt worden,
waarbij bezoekers poseren en deze foto’s als aandenken meegegeven worden en een 2e afdruk op de
daarvoor gemaakte foto-wall terecht komt.
Studio/K is een arthouse bioscoop. Om de mogelijkheden van de locatie zo optimaal mogelijk te gebruiken
zal aansluitend op de muziekprogrammering in één van de zalen een jazzdocumentaire afgespeeld worden
gebaseerd op de Amsterdamse Jazzgeschiedenis.
Sfeerverhogende elementen zijn met name de aankleding van de podia en de overige festival-ruimtes.
De podia en concertzalen zijn voorzien van lichtprojecties van het Jazzfest logo. Daarnaast wordt in de bioscoopzalen gebruik gemaakt van digitale backdrops, speciaal geanimeerd voor Jazzfest met de mannetjes
van het logo als hoofdfiguurtjes.
De lichtprojecties zijn evenals posters van variaties op het Jazzfest-logo te vinden in de Foyer/Café, evenals
diverse wijn- en bierbars met typisch Amsterdamse producten (Pusiat & Kater, Ij-bier etc.). Op het terras voor
Studio/K zullen roodtrucks aanwezig zijn die een gevarieerd aanbod bieden.
Na afloop van het festival blijft Jazzfest in contact met zijn bezoekers. Een aftermovie, geplaatst op de online
kanalen, zorgt voor de nodige nostalgie met een terugblik, vooraankondiging voor 2020 en uitnodiging voor
overige Jazzfest-activiteiten later in het jaar. Daarmee spreekt het de bezoekers van het festival aan, maar
ook die mensen niet op het festival waren, maar wellicht wel geïnteresseerd zijn in Jazzfest. De bezoekers
krijgen daarnaast een dankmail waar vergelijkbare informatie in staat met daaraan toegevoegd dat voor
trouwe bezoekers het mogelijk is om ‘vriend van Jazzfest’ te worden.
Een online enquete na afloop zal inzicht geven in wat er beter kan.
Ook zal er contact blijven met het publiek via Facebook door volgers en event-‘attendees’ na afloop uit te
nodigen voor de aankomende activiteiten en de nieuwe editie in 2020. De afgelopen jaren leert dat dit een
belangrijke mogelijkheid biedt om meteen een lijntje te leggen naar geïnteresseerden voor de editie van een
jaar later, waar dan tegen de tijd dat de promotie hiervoor start eenvoudig contact gelegd kan worden.
Jazzfest voor Kids
Jazzfest voor Kids zal op vergelijkbare wijze als Jazzfest Amsterdam worden behandeld wat betreft de online
kanalen en de website. Ook zullen platforms worden gezocht die specifiek de doelgroep aanspreken.
Iris Oltheten zal fungeren als gastvrouw voor de kinderen die deelnemen en ze begeleiden waar nodig. Zij
zal zorgen dat alle kinderen een plekje hebben, actieve deelname stimuleren en de kinderen uitdagen of juist
op hun gemak stellen. Waar nodig ondersteunt ze tevens de musici.
Naast luisteren naar een concert, zullen de kinderen zelf muziek maken met de musici. Dit zal gebaseerd
zijn op improvisatie, waarbij dus de creativiteit van de kinderen zelf ruim baan krijgt.
Ouders van deelnemende kinderen krijgen de kosten voor hun ouder-kaartje als korting voor een festival
ticket. De kinderen zelf mogen gratis naar het festival.

Ook voor Jazzfest voor Kids zal er een aftermovie gemaakt worden zodat de kinderen en hun ouders achteraf hun concert kunnen bewonderen. Zo zullen andere kinderen en ouders bovendien geattendeerd worden op het bestaan van dit muzikale event dat ook in 2020 plaats zal vinden.
Jazzfest Zomer Toer
Voor het nieuwe Jazzfest Zomer Toer zal een vergelijkbare strategie als bij het festival in maart gevolgd worden. Essentieel hierbij is de samenwerking met Stadsherstel dat eigenaar is van de concertlocaties. Jazzfest
Zomer Toer is een festival op bijzondere, historische plekken in de stad, waarbij de stad als ‘decor’ dient bij
het verplaatsen van het publiek tussen de verschillende concertplekken.
Het verplaatsen kan per fiets, per boot of te voet. Voor deze drie mogelijkheden zullen mooie routes worden
ontwikkeld waarbij de stad zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het Vondelpark, De prachtige grachtengordel, De Magere Brug, Carré en Het Museumplein (met het Concertgebouw, Van Gogh museum, Stedelijk en
Rijksmuseum) zijn onderdeel van deze routes. In de programmering en de tijdsplanning hiervan wordt rekening gehouden met dit aspect.
Wat betreft de concertlocaties en programmering zullen zowel de muziek als de musici worden geduid op
vergelijkbare wijze als bij Jazzfest Amsterdam. Dit zal zijn middels een informerend programmaboekje, via
de presentatoren etcetera. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de gebouwen waar de concerten plaats
zullen vinden. Het werken met specifieke, op de ruimte gerichte, compositie-opdrachten en het specifiek
boeken van musici die op deze locaties tot hun recht komen maakt dit logisch en wenselijk.
Wat de Zomer Toer bijzonder maakt is dat het ‘echte Amsterdamse’ geldt voor zowel de locaties als ook voor
de muziek en musici. De combinatie maakt het bijzonder en passend bij de Jazzfest-waarden wat betreft
publieksbenadering en programmeringsprofiel zoals eerder beschreven.
Omdat het publiek ‘de straat op’ wordt gestuurd, zal Jazzfest nadrukkelijk investeren in bewegwijzering. De
gevels van de locaties zullen worden voorzien van Jazzfest banners en vlaggen. Ook zullen de routes online
en in het programmaboekje te vinden zijn. Downloadbare Google-maps routes zullen worden aangeboden
op de website en via de social media.
Na afloop van het afsluitende concert in De Duif is aan de overkant bij Café NeL op het Amstelveld de Jazzfest Zomer Toer Afterparty, waarbij een speciaal samengesteld diner zal worden aangeboden. Café NeL zal
vergelijkbaar worden aangekleed met de concertlocaties en hier zal een band en DJ worden geprogrammeerd die inhoudelijk en qua sfeer de connectie legt met het afgelopen concertprogramma.

8. Publieksbereik en ambities

Mede door de nieuwe, verschillende soorten activiteiten die Jazzfest op stapel heeft staan neemt de frequente van Jazzfest-activiteiten en daarmee de zichtbaarheid door het jaar heen logischerwijs toe.
De kern-doelgroep die Jazzfest wil aanspreken blijft dezelfde, namelijk bezoekers tussen de 18-35 jaar,
maar de verschillende activiteiten lenen zich ook voor doelgroepen die hierbij aansluiten. Het totale publiek
dat Jazzfest dus aanspreekt zal in omvang toenemen.
Wij willen nog steeds met name jonge mensen met jazz en impro in aanraking brengen. Ook willen we een
groep ingevoerde liefhebbers met enige regelmaat onze programma’s met het kenmerkende Jazzfest DNA
aanbieden. In 2018 ontving Jazzfest in totaal 1255 bezoekers tijdens de verschillende evenementen (800
Jazzfest Amsterdam, 375 Minifest, 2 x 20 Talks, 2 x 20 Kids). In 2019 heeft Jazzfest de ambitie door te
groeien naar ca. 2100 bezoekers (800 Jazzfest Amsterdam, 375 Minifest, 5 x 30 Talks, 2 x 25 Kids, 280 Zomertoer en 8 x 56 Club).
Op marketinggebied wil Jazzfest Producties zijn merk verder uitbouwen en bestendigen, zijn zichtbaarheid
als jazzspeler in de stad Amsterdam vergroten, en van incidenteel naar regelmatig op de radar komen van
de doelgroepen. Wat betreft de functie van schakel tussen publiek en artiest, de platformfunctie, willen wij
een nog directere relatie leggen. Met een nieuw project als Jazzfest Club vragen wij artiesten een actieve rol
te spelen bij de invulling en ontwikkeling van deze serie. Voor het publiek is het programma een nauwelijks
merkbaar gecureerde weergave van wat er speelt in het artistieke circuit, zo staan zij nog dichter bij het getoonde. Deze platformfunctie die Jazzfest latent al in zich droeg werken wij de komende tijd verder uit.

9. Doelgroepen en stakeholders

Nieuw publiek
Jazzfest richt zich nadrukkelijk op scholieren, jongeren en studenten vanaf ongeveer 18 jaar en volwassenen
tot ongeveer 35 jaar. We noemen ze de argeloze luisteraars: mensen die geïnteresseerd zijn in muziek en
aanverwante kunstvormen, maar niet per se zijn ingevoerd in jazz en impro. Deze bezoekers komen uit Am-

sterdam en omstreken, en voor het festival komen ze voor een groot deel jaarlijks terug, zo wijst publieksonderzoek uit. Zij komen niet primair af op het programma maar op de ervaring van het event Jazzfest Amsterdam, en zijn nieuwsgierig naar de sfeer- en muziekbeleving in Studio/K en StayOkay. Voor deze groep zijn
de afzender en de locaties van belang: ze worden getipt door vrienden of komen vaker in Studio/K of Kriterion of andere studentenplekken. Ze bezoeken het festival met een groepje vrienden en boeken hun kaarten
van tevoren. Dit is opvallend, want de huidige tendens is kaarten zeer ‘last minute’ te kopen. Met de boodschap ‘uitverkocht’ van de laatste en eerdere edities hebben wij een duidelijk signaal afgegeven: Jazzfest is
een populair festival waar je op tijd bij moet zijn. Dit is goed voor de buzz onder deze doelgroep. Voor de
nieuwe activiteiten van Jazzfest Producties zullen we deze groep zoveel mogelijk aanspreken met de mix
van beleving en muziek.
Ingevoerde liefhebber
Liefhebbers van jazz en impro weten Jazzfest te vinden en volgen de ontwikkelingen op de voet. Ze zijn geabonneerd op de Jazzfest nieuwsbrief en volgen ons op de social media en lezen de berichten van partners
als Bimhuis en Vrije Geluiden. Zij waarderen de inspanning die Jazzfest Producties levert voor de Amsterdamse scene en zijn ook blij met het gemixte publiek dat Jazzfest op de been brengt vergeleken met het
soms eenvormige publiek in andere zalen. De nieuwe Jazzfest-activiteiten zullen bij deze groep in de smaak
vallen, omdat zij een uitbreiding betekenen van het assortiment waaruit zij hun keuzes gewoonlijk maken.
Specifieke doelgroepen
Naast de hierboven genoemde algemene doelgroepen op wie Jazzfest zich richt met al zijn activiteiten, zijn
er specifieke doelgroepen die aansluiten bij de afzonderlijke activiteiten.
Zoals eerder beschreven richt Jazzfest Amsterdam zich primair op een nieuw en jong publiek. Tijdens Jazzfest voor Kids logischerwijs de nadruk op kinderen en qua promotie natuurlijk met name hun ouders.
Voor Jazzfest Zomer Toer zal de kern-doelgroep wederom de jonge bezoeker (18-35jr) zijn. Hiernaast zullen
er tevens andere doelgroepen aangesproken worden. Stadsherstel is een belangrijke partner voor de Zomer
Toer. Zij ondernemen veel activiteiten die te maken hebben met architectuur en geschiedenis van de stad.
Deze doelgroep zal ook worden aangesproken voor deze activiteit.
Gezien het moment van het jaar zullen er relatief veel toeristen en dagjesmensen in Amsterdam aanwezig
zijn. Ook deze doelgroep zal worden aangesproken door contact te leggen met partijen als Iamsterdam, de
VVV, de NS en andere partijen waar veel bezoekers hun informatie vinden. Om ook op de spontane bezoeker in te kunnen springen zal de mogelijkheid aanwezig zijn om aan de deur losse tickets te boeken mits de
concerten natuurlijk niet uitverkocht zijn middels de passe-partout verkoop.
Artiesten
Een andere doelgroep bestaat uit de artiesten in de Amsterdamse scene zelf. Jazzfest Producties voorziet
rechtstreeks in hun behoeften door het bieden van speelplekken in Amsterdam en biedt talent een springplank. Jazzfest kan natuurlijk zonder hun prestaties op het podium niet floreren. Daarnaast maken de artiesten zelf actief onderdeel uit van de Jazzfest achterban als stakeholders en ambassadeurs. Meer dan op andere festivals komen zij tijdens onze activiteiten kijken naar vakgenoten, denken ze mee en dragen ze bij
aan de buzz rond de Jazzfest-activiteiten.
Netwerk
Tenslotte kent Jazzfest Producties grote waarde toe aan haar zorgvuldig opgebouwde netwerk van (media)
partners, fondsen, subsidiënten en sponsors. Deze groepen worden actief betrokken bij de activiteiten en
opgezocht voor feedback en als sparring- en samenwerkingspartners. Op het terrein van sponsoring worden
de komende tijd stappen gezet. Met onze andere partners worden opnieuw allianties gesloten teneinde in de
nieuwe ambities gesteund te worden.
De programma’s van Jazzfest Amsterdam zijn zodanig opgebouwd, dat ze aantrekkelijk zijn voor zowel de
argeloze luisteraar zonder enige of met een beperkte kennis van jazz, als voor de goed geïnformeerde fijnproever; en breed publiek wordt dus aangesproken. Dat mag tegenstrijdig lijken, het succes van de fesitvaledities tot nu toe bewijst dat het kan.
De minder in jazz onderlegde bezoekers genieten even veel van topacts als van aanstormend talent dat
vaak van hun eigen leeftijd is en op hoog niveau musiceert. De doorgewinterde jazzliefhebbers komen aan
hun trekken omdat er topmusici spelen en omdat er combinaties te horen zijn die ook voor hen nieuw zijn.
Bovendien blijken zij nieuwsgierig naar de prestaties van een geheel nieuwe generatie. Tijdens het festival
zijn de verschillende optredens zodanig geordend, dat liefhebbers van bijvoorbeeld vrije improvisatie binnen
afzienbare tijd herhaaldelijk aan hun trekken komen, terwijl luisteraars die eigenlijk op andere genres afkomen vergelijkbare ‘routes’ kunnen lopen. Daarnaast komen ze door de opbouw van het programma vaak als
vanzelfsprekend ook met andere en dus ook deze impro-concerten in aanraking. De nauwkeurige afstemming van artistiek kwaliteitsaanbod op een jong, nieuwsgierig publiek is een van de succesformules van
Jazzfest Amsterdam.

10. Cultureel ondernemerschap

Organisatie
Om een duidelijk beeld te krijgen van de interne organisatie volgt hier een het organigram anno juni 2018.
Stichtingsbestuur
Het bestuur controleert en adviseert de directie en geeft jaarlijks een mandaat om de plannen uit te voeren
na goedkeuring van de door de directie gepresenteerde voorstellen. Deze werkverhouding is verwoord in het
directiereglement dat de stichting hanteert. Het bestuur heeft een evenwichtige samenstelling van personen
die ieder vanuit hun eigen expertise een meerwaarde vormen voor de organisatie.
Vera Vingerhoeds (voorzitter) is een allround jazzprofessional. Zij is onder meer voormalig musicus, programmamaker (VPRO, Bimhuis Radio), presentatrice, blogger en voormalig festivalprogrammeur. Met haar
vakkennis is zij zeer op de hoogte van de huidige stand van zaken binnen de Nederlandse Jazz. Tijs van
Olffen (penningmeester) is International Business Operations Leader Pukka bij Unilever. Met zijn achtergrond in bedrijfsvoering, marketing & communicatie en daarnaast zakelijke inzicht is hij gewend met zowel
grote als kleine budgetten te werken. Ook is hij een bijzonder toegewijd adviseur marketing en strategie. Sigrid Paans (secretaris) is Head of Jazz Department bij het Conservatorium Maastricht. In haar vorige baan
was zij Producer Jazz op het Amsterdams Conservatorium. Vanuit haar functie kent ze veel organisaties en
hoe deze werken, ook komt zij veel in aanraking met nieuwe ontwikkelingen binnen de Nederlandse Jazzwereld.
Jazzfest directie/dagelijkse leiding Jazzfest Producties
Norbert Kögging en Felix Schlarmann vormen de directie die een trechterfunctie heeft
binnen de organisatie. Hier ontstaan de
plannen en worden ze uitgewerkt. Het bestuur controleert, fiatteert, becommentarieert en evalueert. Binnen een kleine organisatie als Jazzfest Producties verricht de
directie het leeuwendeel van de werkzaamheden: het samen bedenken en uitwerken
van projectplannen en het werven van
fondsen en sponsors. Ook de financiële
administratie, de productie, de artistieke
invulling, de voorbereiding en uiteindelijk de
uitvoering van de diverse Jazzfest-activiteiten worden voornamelijk verricht door Kögging en Schlarmann. Samen met gespecialiseerde partners worden vervolgens verschillende facetten van de organisatie, zoals financiën of promotie en communicatie,
vormgegeven en uitgevoerd.
Felix Schlarmann // artistiek leider Felix Schlarmann is jazzdrummer (MMus)
en initiatiefnemer van Jazzfest Amsterdam,
en is de programmeur van het festival. Door
zijn podiumervaring als jazzmuzikant in binnen- en buitenland, maar ook vanwege zijn
organisatorische activiteiten is hij inmiddels
een spilfiguur in de Amsterdamse jazzscene. Uit hoofde van zijn functie, maar natuurlijk ook als drummer is Schlarmann een veel
geziene gast bij jamsessies in de stad en
bezoekt hij veel concerten op de Amsterdamse podia en op het conservatorium. Met
zijn eigen projecten (bijvoorbeeld Bruut!)
speelt Schlarmann nationaal en internationaal op veel festivals en in vooraanstaande
clubs. Zo heeft hij een uitstekend overzicht
van wat er zich nationaal en internationaal
in de clubs en op de festivals afspeelt, als ook
van de hoofdstedelijke scene. Bovendien is hij goed op de hoogte van het nieuwe talent dat zich aan het
Conservatorium van Amsterdam ontwikkelt.

Norbert Kögging // zakelijk leider - Norbert Kögging is jazzvocalist (MMus) en is vanaf het eerste uur nauw
betrokken bij de organisatie. Door zijn bedrijfskundige achtergrond (Management, Economie & Recht (MER),
BBA) heeft Kögging een duidelijke visie wat betreft de interne en externe organisatie, en financiële budgettering en realisatie. Als musicus is hij tevens een goede sparringpartner voor Schlarmann bij het samenstellen
van goede en gedegen programmeringen, en het formuleren van een sterke, toekomstgerichte en onderscheidende visie hierop.
Interne organisatie en derden
Voor specialistische werkzaamheden prijst Jazzfest Producties zich gelukkig te kunnen samenwerken met
een divers en jong team aan specialisten en professionals.
Tim van Oorschot // Business Controller - Tim controleert de financiën namens de stichting en is verantwoordelijk voor de definitieve jaarbalansen en winst-verliesrekeningen. Namens de stichting verzorgt hij de
aangiftes bij de belastingdienst en voorziet hij de accountant van de benodigde informatie die nodig is voor
het verkrijgen van de benodigde accountantsverklaringen.
Liesbeth Beeftink // Bureau Beeftink (Marketing & Communicatie) - Sinds 2018 is Liesbeth verantwoordelijk
voor de marketing en communicatie van de organisatie. Dit blijkt een flinke kwaliteitsimpuls en met de complexer wordende organisatie is een specialist die integraal de marketing verzorgt van groot belang.
Rebecca Kraanen // Manager Sponsors en Donateurs - Eveneens sinds 2018 is Rebecca bij Jazzfest betrokken. Zij richt zich op het neerzetten van een gedegen donateurs- en sponsorbeleid, zij vervult een vergelijkbare functie bij het NedPho. De werving is daarnaast haar verantwoordelijkheid.
Iris Oltheten // Coördinator Jazzfest voor Kids - Iris is een veelgevraagd projectleider wat betreft muziekeducatie aan kinderen. Bij het NedPho is zij hiervoor verantwoordelijk en bij Splendor heeft ze haar eigen kinderklas. Bij Jazzfest voor Kids is zij de spil tussen de productionele en artistieke invulling. Daarnaast adviseert Irtis over de visie en langetermijnstrategie wat betreft dit Jazzfestonderdeel.
Tineke Teerink // Manager vrijwilligers Jazzfest Amsterdam - Tineke is een ervaren professional wat betreft
diverse functies rond de productie van festivals. Als manager stuurt zij alle vrijwilligers tijdens Jazzfest Amsterdam aan, in de toekomst zal Tineke ook betrokken worden bij de productie van andere Jazzfestactiviteiten.
Peter van Amstel // Ad hoc fondsenwerver - Werver en adviseur bij het opstellen van projectplannen.
Overige vacante functies - Enkele functies zijn vacant zoals in het organigram aangegeven en zullen in de
nabije toekomst worden ingevuld.
Externe partners en samenwerkingen
Zoals uit het organigram blijkt, zijn er vele organisaties die bijdragen aan het slagen van de verschillende
Jazzfestactiviteiten. Vele spreken voor zich, een aantal wordt hier nader toegelicht:
Bimhuis Amsterdam // programmering- en promotiepartner, Jazzfest Minifest, Jazzfest Talks - Het Jazzfest
Minifest vindt hier plaats, dat is voor beide partijen een mooi affiche. Daarnaast ondersteunt het Bimhuis
promotioneel en verwijst het bijvoorbeeld actief door naar Jazzfest wanneer er een evenement gepland
staat; een zeer gewenste ondersteuning gezien de achterban van het Bimhuis. Alle activiteiten die het Bimhuis en Jazzfest gezamenlijk organiseren gaan met gesloten beurs. Dus het Bimhuis financiert volledig het
Minifest.
Studio/K // locatie- en promotiepartner Jazzfest Amsterdam, Jazzfest voor Kids - Studio/K is partner van het
eerste uur. Er wordt jaarlijks een bargarantie afgesproken (de keuken blijft gesloten). In 2018 was dit
€10.500 inclusief btw. Studio/K stelt hiervoor het gehele pand beschikbaar, verzorgt de volledige horeca en
ondersteunt Jazzfest in productie en promotie waar mogelijk.
StayOkay Zeeburg // locatiepartner Jazzfest Amsterdam - Het restaurant van de StayOkay fungeert als
hoofdpodium tijdens Jazzfest Amsterdam, en verzorgt geen horeca. Jazzfest huurt deze ruimte jaarlijks voor
€1500 waarbij een 50% partnerschap-korting is bedongen.
Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst // Publieke inkomsten in de vorm van subsidie

CvA, SENA, DSL Licht en geluid, Drumland, Pianoverhuur Amsterdam, Rene van Beek Piano’s // Particuliere
inkomsten - Sponsoring in de materiële, dan wel financiële vorm.
Stadsherstel // nieuwe samenwerking met betrekking tot de onderdelen Jazzfest Zomer Toer en Jazzfest
Club - Stadsherstel faciliteert de concertlocaties. Daarnaast adviseert Stadsherstel bij het samenstellen van
historisch interessante stadsroutes van en naar de concertlocaties, en bij de PR en communicatie van de
evenementen.
50 à 60 vrijwilligers // Alle Jazzfestactiviteiten - Vanaf het begin kan Jazzfest Amsterdam vertrouwen op de
aanmelding van veel conservatoriumstudenten. Daarnaast hebben wij ons weten te omringen met een vaste
groep vrijwilligers met specifieke kwaliteiten als bijvoorbeeld stagemanager of kassamedewerker. De organisatie is dan ook blij tot op heden meer aanmeldingen te ontvangen dan dat er vrijwilligersplekken zijn.
Overige bedrijven (zonder sponsoraandeel)
Eventbrite - Online ticketplatform, verzorgt de ticketverkoop van de Jazzfest activiteiten.
Roodtrucks - Samenwerking met verschillende foodtrucks tijdens Jazzfest Amsterdam.
Barthez - Toiletservice die tijdelijke toiletten verzorgt voor Jazzfest Amsterdam.
MMC Cashflow - Bedrijf dat de financiële organisatie ondersteunt en hierover adviseert. De invulling hiervan
bij Jazzfest Zomer Toer is hierbij de concrete aanleiding.
Guts & Gusto - Advies online strategieën wat betreft marketing. Het bedrijf is in korte tijd een grote speler
geworden op de online-markt voor damesmode. Zij werken nauw samen met Google en bezitten ruime kennis op het gebied van strategievorming wat betreft online marketing en het zichtbaar maken van projecten.
Een door Google getrainde Guts & Gusto marketeer zal de online activiteiten van Jazzfest analyseren en
gebaseerd daarop adviseren.
NAHV Accountants - Accountantskantoor dat sinds 2014 de jaarlijkse accountantsverklaring opstelt.
Zwarte Fietsenplan - Fietsverhuur waarmee wordt samengewerkt tijdens Jazzfest Zomer Toer.
De financiële afspraken met partners zijn te vinden in de exploitatiebegroting en de toelichting op de financiële gegevens. Wanneer er aanvullende financiële afspraken gemaakt zijn, zullen die hieronder vermeld worden.
Inzet van externe adviseurs en coaches
Binnen de Jazzfest-organisatiestructuur laat de directie zich graag adviseren door de bestuursleden die alledrie over kennis beschikken op specifieke gebieden waar de directie mee te maken krijgt.
Externe adviseurs - Geert Drion is Adviseur Nieuwe Organisatievormen voor het Culturele in het Publieke
Domein en ondersteunt de Jazzfestdirectie onder meer op het gebied van fondsenwerving.
Coaches - 1) Bimhuisprogrammeur Frank van Berkel en algemeen directeur Mijke Loeven zijn nauw betrokken bij de Jazzfestactiviteiten en het beleid. Frank van Berkel is sparringpartner wat betreft de programmering van het Minifest, maar adviseert desgewenst ook over de programmering van andere activiteiten. Frank
en Mijke zijn bereid om in een coachende rol bij Jazzfest betrokken te zijn met hun ervaring vanuit het Bimhuis, maar ook met expertise als festivalorganisatie in hun tijd bij Jazz International Rotterdam.
2) Ernst Houdkamp is mede-oprichter van het festival Into the Great Wide Open en is als adviseur aan de
organisatie verbonden. Hij wordt met name ingezet voor advies op het gebied van interne organisatie en
strategie voor doorontwikkeling van de organisatie.
3) Derk Roesink is mede-eigenaar van Guts & Gusto waar hij verantwoordelijk is voor IT-development. Hij is
een bekende van Norbert Kögging en naast het advies dat een Guts & Gusto marketeer zal geven, kan
Jazzfest contact opnemen met Derk voor concreet advies op lopende zaken, aangaande online strategieën
en het efficiënt inzetten van social media en websites als Google.
Opleidingen, cursussen en conferenties
Naast het bijwonen diverse jaarlijkse internationale jazzcongressen als Jazzahead in Bremen en de InJazz
conferentie in Rotterdam zal festivalprogrammeur Felix Schlarmann zich in de periode 2019-2020 (bij)scholen op het gebied van festivalprogrammering. De cursus Atelier for Young Festival Managers in Valletta (Malta) biedt hiervoor een interessant programma. Naast algemene programmeringsvaardigheden worden nieuwe ideeën voor onder meer festivals en inhoudelijke tools uitgelicht en besproken. Deze nieuwe, actuele
manieren van programmeren en nieuwe denkwijzen sluiten aan bij de Jazzfest-visie. Norbert Kögging bezocht in de vorige periode een zeer vruchtbaar traject, zoals eerder in deze aanvraag vermeld.
Sponsoring en donateurs
Rebecca Kraanen, die sinds 2018 de sponsorwerving op zich neemt, heeft voor de periode 2019-2020 een
sponsorplan opgesteld waarin de Jazzfest wervingsstrategie staat beschreven.

