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Workshop 1 van 12.30 tot 13.15 (4 - 8 jaar) en Workshop 2 van 13.30 tot 14.15 (9 - 12 jaar) in SK/4
 

OVER JAZZFEST AMSTERDAM
Jazzfest Amsterdam laat tijdens het festival de wervelende 
jazz scene van Amsterdam in al z’n veelzijdigheid zien en 
horen. Een scene die overloopt van vlammend talent en 
boeiende musici. Verrassende en nieuwe combinaties zijn 
dan ook goed vertegenwoordigd op de Jazzfest-podia. 
Amsterdamse jazzmusici uit verschillende stromingen worden 
op één avond, onder één dak samengebracht. Naast het 
festival organiseren initiatiefnemers Felix Schlarmann en 
Norbert Kögging (zelf jazzmusici) namens Stichting Jazzfest 
Amsterdam o.a. Jazzfest voor Kids, Jazzfest Talks en het 
Jazzfest Minifest (i.s.m. Bimhuis).

•  SK1, SK2 en SK3 bevinden zich boven bij Studio/K
•  StayOkay is buitenom via in-/uitgang van Studio/K bereikbaar, volg de borden (+/- 50 meter)
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muziek. Het resultaat is kleurrijke muziek die moeilijk in een genre onder te 
brengen is, dit laat ruimte voor de verbeelding van de luisteraar.

Line-up: Daniel Mester • klarinet; Bela Horvat • viool; Mike Roelofs • 
harmonium, melodion; David Golek • gitaar, compositie

Tineke Postma Bloom Trio feat. Marc van Roon & Tristan Renfrow
22:00u - 23:00u • StayOkay vooraf Backstage Session

Saxofoniste Tineke Postma zal op Jazzfest haar nieuwe Bloom Trio met 
pianist Marc van Roon en de jonge Amsterdamse drummer Tristan Ren-
frow presenteren. Een spannende bezetting bestaand uit verschillende 
generaties jazzmusici. Tineke heeft vorig jaar de Buma Boy Edgar Prijs 
gewonnen en is als saxofoniste wereld-wijd bekend. Zij speelt tegenwoor-
dig samen met internationale sterren als Terri Lyne Car-rington, Esperanza 
Spalding en zelfs Wayne Shorter. “Tineke’s music is edgy and hip, dark and 
devious, and grooving and untethered all at once.” - All About Jazz
“Postma’s artistic voice is a personal one on all fronts.” - Downbeat

Line-up: Tineke Postma • saxofoon; Marc van Roon • piano; 
Tristan Renfrow • drums

DJ Leroy Rey
23:00u - 03:00u • S/Kafe
DJ Leroy Rey is al ‘on the scene’ sinds de jaren ’90. Veelzijdig, energiek 
en daarom veel-gevraagd is hij al jaren verbonden aan o.a. Wicked Jazz 
Sounds en Jimmy Woo. Ook is hij een graag geziene act op Lowlands en 
het North Sea Jazz Festival. House, Hiphop, Soul, Jazz, whatever, deze 
man draait z’n hand nergens voor om. Voor hem zijn er twee categorieën: 
you have that GOOD shit and you have that other shit.

DJ Jacques Echec
overdag, 17:00u - 23:00u, tussen de sets • S/Kafe
Souljazz. I love it! DJ Jacques Echec draait de platen van zijn helden grijs. 
Muziek uit begin jaren zestig, toen moderne jazz funky werd onder invloed 
van gospel, latin en boo-galoo.

Deze unieke bezetting van zes snaarinstrumenten creëert een enorme rijk-
dom aan muzikale mogelijkheden en kleuren. Het resultaat is een geheel 
nieuwe vorm van kamermuziek: ingetogen, maar tegelijkertijd met veel zeg-
gingskracht en expressiviteit.

Line-up: Ed Verhoeff • gitaar; Paul Berner • contrabas; Judith van Driel • viool; 
Marleen Wester • viool; Marie-Louise de Jong • altviool; David Faber • cello

Forest Light
17:45u - 18:45u • SK/2
Forest Light is een band rond de jonge Italiaanse zangeres Marta Arpini. 
Haar doel: ‘telling meaningful stories through the purity of songs’. Marta 
geeft de luisteraar een inkijkje in haar belevingswereld; haar eigen betove-
rende microkosmos. Verlangend, teder en warmbloedig enerzijds; energiek, 
fris en sprankelend anderzijds. Het kwintet bestaand uit studenten van het 
Amsterdamse Conservatorium zoekt een uniek en persoonlijk geluid, waar-
bij de beeldende sferen en het intense samenspel van de musici worden 
gecombineerd.

Line-up: Marta Arpini • zang, composities; Adrian Moncada • piano; Massimo 
Imperatore • gitaar; Mauro Cottone • contrabas; Giacomo Camilletti • drums

GUMBEAUX
20:00u - 21:15u • S/Kafe
MARDI GRAS! Parades en second lines op straat, barbecue in de zon, terug 
naar de ge-boorteplaats van Blues, Jazz en Funk: New Orleans. De band is 
bekend van de roemruchte Amsterdamse “Gumbo Nights” die in de Nieuwe 
Anita en andere venues plaatsvinden. Maar nu zijn zij klaar om hun eigen 
unieke staaltje Gumbo en Rhythm & Blues voor je op Jazzfest te spelen. 

Line-up: Coos Zwagerman • trompet, vocals; Jetse de Jong • piano; 
Jet Stevens • bas; Jelle Huiberts • drums

Guy Salamon Group
23:00u - 00:00u • SK/1
De Israëlische drummer en componist Guy Salamon komt met een jonge 
all-star bezetting naar Jazzfest. Traditionele jazz en wereldmuziek zijn ver-
vlochten in eigen en eigentijdse composities van de bandleider. De musici 
komen uit alle windstreken van de wereld en hebben elkaar op het conser-
vatorium ontmoet. Zij zijn vertegenwoordigers van de veelbe-lovende, jonge 
hoofdstedelijke jazzscene.

Line-up: Ian Cleaver • trompet; Alistair Payne • trompet; Jose Soares • alt 
sax; Lucas Martinez • tenor sax; Robin Engelhard • gitaar; Youngwoo Lee • 
piano; Brodie Jarvie • bas; Guy Salamon • drums, compositie

Kummer.Vītols.Payne trio
21:30u - 22:30u • SK/2        
Bij een concertbezoek aan dit trio, bestaande uit drie jonge muzikanten uit 
Amsterdam, wordt je meegenomen naar een wereld vol abstracte vormen 
en levendige geluiden. De musici bespelen hun instrumenten niet alleen op 
de traditionele manier. Samen creëren zij lagen van zorgvuldig samenge-
stelde klanken en geluiden, afgewisseld met spontane improvisatie. Een 
verrassende belevenis van een nieuwe lichting impro musici die thuis zijn in 
de Amsterdamse concertserie ‘Space is the Place’ in De Ruimte.

Line-up: Uldis Vītols • bas; Alistair Payne • trompet; Tancrede D.Kummer • drums

Laura Polence Trio
19:15u - 20:15u • SK/3
Laura is een Letse zangeres, pianiste, componiste en mimespeler woon-
achtig in Amster-dam. Nadat zij een paar jaar de hele wereld over toerde 
met bands als Snowapple, How Town, het Kaja Draksler Octet en de Latvian 
Voices, is het nu tijd voor haar soloproject. Door haar expressieve wijze van 
zingen, spelen en improviseren wordt de uitvoering spannend, gevarieerd 
en theatraal. Moderne composities en Letse folkmuziek vertolkt door stem, 
contrabas, altviool en gitaar creëren een bijzondere, kleurrijke mengeling 
van muzikale elementen. In 2012 won Laura Polence de eerste prijs voor 
‘beste compositie’ bij the Dutch Jazz Competition.

Line-up: Laura Polence • zang; Lennart Heyndels • contrabas; 
George Dumitriu • altviool, gitaar

Maarten van der Grinten solo
23:00u - 00:00u • SK/2
Voor deze 8e editie van Jazzfest Amsterdam heeft topgitarist Maarten van 
der Grinten woonachtig in Amsterdam in Amsterdam Oost ‘carte blanche’ 
gekregen om iets in een solo setting te doen. Wat het gaat worden? Dat is 
een verrassing. Maar wel een verras-sing waarvan duidelijk is dat het bijzon-
der, spannend en uniek wordt.Maarten van der Grinten is een muzikale om-

nivoor. Hij voelt zich thuis bij de muziek van Mathilde Santing tot popband, 
en van Greetje Kauffeld tot wereldmuziek. Daarnaast is hij docent aan het 
Conservatorium van Amsterdam.

Line-up: Maarten van der Grinten • gitaar, effecten 

MABASSA
17:30u - 18:15u, 18:45 - 19:30u • S/Kafe
De jongens van Mabassa mixen popmuziek en afro-Braziliaanse ritmes. De 
Portugese teksten verhalen over relaties en de kleine, huiselijke, ongemak-
kelijke situaties die daar-bij horen. De lichtvoetige muziek wordt daaren-
tegen wel gebracht met de nodige luchtig-heid en zelfspot. Muziek die je 
dwingt te dansen! 

Line-up: Breno Virícimo • gitaar, zang; Nate Dizco • bas, zang; Anan den 
Boer • keyboards; Lucas Figueiredo Santana • sax; Gino Cochise • drums

Oene van Geel & Philipp Rüttgers
17:30u - 18:30u • SK/1
Philipp Rüttgers en Oene van Geel zijn beiden componist en spelers in uit-
eenlopende bezettingen. Daarnaast delen ze de liefde voor improvisatie. 
Samen creëren ze een uit-dagende mix van luistermuziek. Een balans van 
zowel kamermuziek en groovende com-posities waarin je meegezogen 
wordt, of je dat nou wilt of niet. Oene is lid van het Amsterdamse muzikan-
tencollectief Splendor en speelt de Quintone, een altviool met een extra 
lage 5de snaar, waardoor hij ook in de klankwereld van de cel-lo kan duiken. 
Philipp speelt piano en maakt daarnaast ook gebruik van de ‘microphonic 
soundbox’. 

Line-up: Oene van Geel • quintone (5-string alt viool); 
Philipp Rüttgers • piano / microphonic soundbox

Renske Taminiau
22:45u - 23:45u • SK/3
Renske Taminiau komt na een periode van schrijven voor allerlei artiesten 
(van Ruben Hein, Roxeanne Hazes, Trijntje Oosterhuis tot Nederlandse film-
muziek) terug met een nieuw album: “What Stays When The Lights Go Out.” 
Verlies, verandering van identiteit, toekomstmuziek, einde van relaties en 
ouder worden. Voor de 12 songs van het album heeft Renske eigen korte 
films gemaakt. Hiermee gaat ze een tour doen langs filmhuizen, waar je 
met je cinevillepas gratis naartoe kunt. Op Jazzfest Amsterdam geeft ze de 
primeur. De filmbeelden, haar zang en de zeldzame klank van het Dulcito-
ne scheppen samen met de gitaar van Gijs Batelaan een sprookjesachtige 
muzikale voorstelling.

Line-up: Renske Taminiau • zang, Dulcitone; Gijs Batelaan • gitaar, pedal steel 

Roda Da Holanda
21:45 - 23:00u • S/Kafe
Het is een warme zomeravond in Rio de Janeiro. Je loopt op straat als je 
plotseling een surdo (een grote trommel) hoort. Je loopt de hoek om en 
daar zie je een groep muzikanten, ze zitten om een tafel, spelen samba, 
lachen en delen een ijskoude cerveja. De mensen om hen heen dansen, 
mannen, vrouwen, jong, oud, iedereen is welkom. Ze zingen mee met de 
liedjes en klappen in hun handen. Salve o Samba! Dat is nou een Roda de 
Samba. Een avond vol geluk, vrienden, muziek en heel veel dansen. De Am-
sterdamse versie is bekend van hun legendarische avonden bij Noorder-
licht, Oe-dipus en Pllek.

Line-up: Femke Smit • zang; Breno Viricimo • gitaar en zang; Udo Demandt • 
drums; Marijn van der Linden • cavaquinho; Leo da Vila Matilde • percussie; 
Lucas Figueiredo • saxofoon en fluit

SNOW - Jeroen van Vliet & Frans van der Hoeven
19:30u - 20:30u • SK/1 vooraf Backstage Session

Jeroen van Vliet en Frans van der Hoeven spelen al jaren samen. Zowel in 
trioformaties als in grotere bezettingen zijn ze een veelgevraagd span. Ech-
ter, nooit eerder speelden ze als duo. Op Jazzfest Amsterdam brengen ze 
daar verandering in. Deze top-musici spe-len een programma dat bol staat 
van de soundscapes, visuals, samples en electronische effecten. 

Line-up: Jeroen van Vliet • piano, effecten; Frans van der Hoeven • bas, effecten

Tiltan
17:30u - 18:30u • SK/3
Tiltan’s muziek is een mix van folklore afkomstig van verschillende tradities, 
hedendaag-se composities, jazz en improvisatie. De Amsterdamse compo-
nist David Golek brengt de muziek van zijn oorsprong en de reis van zijn leven 
samen. Hij mengt invloeden uit het Midden-Oosten, Oost-Europa, Noord-Afri-
ka en Joodse muziek met elkaar, en combineert dat weer met Jazz en kamer-

Backstage Sessions
19:15 - 19:30 • SK/1           Jeroen van Vliet 
20:00 - 20:15 • StayOkay   Ben Wendel 
22:00 - 22:15 • StayOkay   Tineke Postma
Met de Backstage Sessions voegt Jazzfest een verdiepend programma- 
onderdeel toe aan het festival. Presentator en jazzkenner Vera Vinger-
hoeds gaat in gesprek met de artiesten die dezelfde avond op het podium 
staan. De artiesten vertellen over hoe ze te werk gaan, op welke manier we 
naar de muziek kunnen luisteren en wat we horen. Ook is er ruimte voor 
vragen uit het publiek alsof ze backstage met de artiest kunnen praten.

Ack van Rooyen & Ian Cleaver
18:15u - 19:15u • StayOkay
Jazzfest brengt twee trompet-generaties bij elkaar. Ian Cleaver (22) uit 
Amsterdam staat aan het begin van een veelbelovende carrière en deelt 
het podium met de inmiddels 89 jarige jazzlegende Ack van Rooyen. Ack 
speelde met talloze grootheden waaronder Miles Davis, Lee Konitz en 
Dizzy Gillespie. De twee worden begeleid door een band die even-eens 
bestaat uit musici van verschillende generaties met o.a. drumlegende en 
Amster-damse Studio/K-buurman John Engels.

Line-up: Ack van Rooyen • flügelhorn; Ian Cleaver • trompet; 
Juraj Stanik • piano; Cas Jiskoot • bas; John Engels • drums

Alan Purves & Mark Lotz
19:30u - 20:30u • SK/2
Zelf zien ze hun concerten als An Emotional Roller Coaster full of Imagina-

tion. Percussionist en zelfbenoemd ‘Squeakologist’ Alan ‘Gunga’ Purves 
vormt een opzienba-rend duo met fluitist Mark Alban Lotz. Purves en Lotz 
nemen je mee in een uniek avontuur met spannende en onvoorspelbare 
klanken uit oude en nieuwe werelden waarbij ‘squeakende’ badeendjes 
en kinderspeel-goed niet geschuwd worden. Deze twee klank-architecten 
vertellen zo een tot de ver-beelding sprekend verhaal met een knipoog dat 
volledig vrij is van conventies. 

Line-up: Alan Purves • percussie; Mark Alban Lotz • fluiten

Anna Serierse & Harmen Fraanje
21:15u - 22:15u • SK/1
Anna Serierse (1993) geldt als één van Nederlands meest veelbelovende 
jazz-zangeressen. Ze is net terug van een jaar studeren in Kopenhagen 
en Trondheim als onderdeel van haar Masteropleiding Vocal Jazz aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Jazzfest gaf haar een carte blanche. Vol 
inspiratie nodigt zij top-pianist Harmen Fraanje uit voor een intiem duo-con-
cert op Jazzfest Amsterdam waarbij ze samen op ontdekkings-reis gaan en 
deze nieuwe Scandinavische ervaringen tot uiting brengen.

Line-up: Anna Serierse • zang; Harmen Fraanje • piano

Ben Wendel & het CvA Large Ensemble
20:15u - 21:15u • StayOkay vooraf Backstage Session

De in New York woonachtige saxofonist Ben Wendel is op dit moment 
helemaal hot. Hij is over de hele wereld veelgevraagd met eigen projecten 
als de Seasons Band en de po-pulaire band Kneebody. Speciaal voor Jazz-
Fest Amsterdam gaat Ben Wendel een unie-ke samenwerking aan met het 
CvA Large Ensemble. Het belooft een muzikaal hoogtepunt te worden en 
bovendien een wereldpremière waar-bij jonge Amsterdamse musici het 
podium delen met een van de meest ‘upcoming’ saxo-fonisten van het 
moment. Speciaal voor deze gelegenheid zijn er nieuwe arrangementen 
geschreven van Ben’s muziek.

Line-up: Ben Wendel • tenor saxofoon; José Soares, Joshua Schofield • 
alt saxofoon; Adrien Losco • tenor saxofoon; Federico Calcagno • (bas)
klarinet; Cesare Mecca, Alba Careta • trompet; Ragan Kang • trombone; 
Adrian Moncada • piano; Massimo Imperatore • gitaar; Mauro Cottone • 
bas; Nick Thessalonikefs • drums

Duo Up Close & Dudok Quartet Amsterdam
21:00u - 22:00u • SK/3
Een jazz duo van gitaar en contrabas samen met een klassiek strijkkwar-
tet. Dit is op zich-zelf al een bijzondere combinatie, maar zeker wanneer 
het een samenwerking betreft van de topmusici Ed Verhoeff (gitaar), Paul 
Berner (contrabas) en het gerenommeerde Dudok Quartet uit Amsterdam. 


