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1. 
Inleiding en notitie van 
het bestuur & managementteam

Voor u ligt het ondernemingsplan 2021-2024 van Stichting Jazzfest Amsterdam; opgesteld in de nagalm van een succesvol 
verlopen en wederom uitverkochte editie van Jazzfest Amsterdam 2019. Wij, vertegenwoordigers van Stichting Jazzfest 
Amsterdam (hierna Jazzfest), zijn tevreden met de behaalde resultaten, maar zien tegelijkertijd mogelijkheden om ons te 
ontwikkelen ten bate van cultuur minnend Amsterdam, culturele partners, musici, de buurt in Amsterdam Oost, de stad 
Amsterdam en cultureel Nederland als geheel.

Jazzfest is in 2021 toe aan zijn 10e editie. Een mijlpaal waarvan wij als organisatie bij het ontstaan van Jazzfest nooit hadden 
gedacht die te bereiken. Het begon tenslotte als een idee van 2 jonge ambitieuze musici. Het maakt ons trots dat we in staat 
zijn geweest om in al die jaren een beleid te voeren dat Jazzfest brengt waar het nu is, waarbij we trouw hebben kunnen blijven 
aan onze missie; Een staalkaart van de Amsterdamse jazz scene van dat moment presenteren aan een gemiddeld jong publiek 
op onconventionele plekken. 

Voor de nieuwe periode 2021-2024 zullen er enkele veranderingen plaatsvinden, waarvan de contouren al in 2020 te zien 
zullen zijn. Op het moment van schrijven van dit plan zijn de voorbereidingen voor Jazzfest Amsterdam 2020 in volle gang. 
We richten ons in dit plan wat betreft de korte termijn historie dan ook met name op 2018 en 2019. De komende jaren zullen 
we meer inzoomen op de Indische buurt en Amsterdam Oost als belangrijkste werkveld, onder het motto; ‘we gaan de wijk 
in’. Vandaar de titel van ons plan: Jazzfest Amsterdam: ‘Thuis in Oost ’. Deze voorgenomen ontwikkelingen zijn het resultaat 
van intensief overleg, zowel intern als met onze partners en  sluiten aan bij de doelstelling zoals geformuleerd in het plan van 
Cultuur Connectie Oost: ‘Intensivering van de culturele infrastructuur en daarbij de ruimte geven aan experiment en 
innovatie’. Alle genoemde partners in dit plan hebben de intentie uitgesproken op de beschreven wijze te willen samenwerken. 
We zien de toekomst dan ook met vertrouwen en nieuwsgierigheid tegemoet. Uiteraard blijft onze missie hierbij de basis voor 
elke Jazzfest-activiteit. 

Vera Vingerhoeds,   Felix Schlarmann,  Cro Lampe,
Voorzitter stichtingsbestuur  Algemeen directeur  Hoofd Productie & Festivalmanager

2.
Programmeringsprofiel 
& artistieke visie
 

Het belang van jazz voor de stad Amsterdam
Amsterdam is historisch gezien in allerlei opzichten een voorloper in Nederland en Europa als het gaat om educatie, kunst en 
innovatie. Met o.a. 2 universiteiten, een top-conservatorium, een kunst- en filmacademie, een vooraanstaande toneelschool, 
het Rijks-, het Van Gogh-, en het Stedelijk museum, het Concertgebouw, het Muziekgebouw, Paradiso, het Bimhuis, de 
Zuid-as en de gehele Amsterdamse start-up community en nog veel meer instanties is de stad bij uitstek een magneet 
voor ambitieuze mensen uit binnen- en buitenland die onderdeel willen zijn van een maatschappij die volop in beweging is 
met de blik op de toekomst gericht. Hier is een hele duidelijke parallel te trekken met Jazz als muziek- en kunstvorm. Wij 
durven zelfs te stellen dat jazzmuziek, meer dan welke muziekstijl ook, bij uitstek deze waarden vertegenwoordigt en er zelfs 
zijn bestaansrecht aan ontleent. Vanaf het ontstaan van jazz in de 19e eeuw is het samenbrengen van muziekstijlen, het 
combineren met andere kunstdisciplines (kruisbestuiving), innovatie, communicatie en improvisatie de intrinsieke drijvende 
kracht van de muziekstijl jazz. Altijd met de blik vooruit, op zoek naar relevantie. De stad Amsterdam en de muziekstijl jazz 
hebben dus veel gemeen. Jazzfest Amsterdam wil met haar activiteiten graag het vehikel zijn dat deze waarden najaagt én 
aanjaagt. Jazzfest wil daarbij als verbinder fungeren tussen kunst, cultuur en maatschappij, te beginnen in De Indische buurt, 
maar met uitstraling en aantrekkingskracht naar de gehele stad en haar omgeving. 

Missie en artistieke visie; Het Jazzfest DNA
Nieuwe en avontuurlijke jazz zouden deel moeten uitmaken van ieders culturele bagage. Het is de missie van Jazzfest hieraan 
een bijdrage te leveren met evenementen die bijzonder en betaalbaar zijn. 
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Jazzfest staat voor: 

•• Een inhoudelijk sterke mix van gearriveerde musici en jong talent. Zij laten jazz en aanverwante stijlen 
 samenkomen op onze podia. Of het nu traditionele swing, moderne cross-over, niet-westerse wereld-muziek of   
 weerbarstige impro is, voor alles is plek. 

•• Evenementen die plaatsvinden op onconventionele plekken in de stad. Met het festival Jazzfest Amsterdam als   
 vlaggenschip en belangrijkste wapenfeit.  

•• Nieuwe samenwerkingen tussen lokale spelers, maar ook in combinatie met internationale grootheden, die tijdens   
 Jazzfest voor het eerst samenspelen. Dit geeft de programmering van Jazzfest Amsterdam zijn unieke karakter. 

•• Een feestelijke festivalsfeer die er mede voor zorgt dat veel jonge bezoekers zich thuis voelen bij Jazzfest.    
 Verdiepende concerten gecombineerd met de nachtcultuur van een avond uit met gelijkgezinden. Jazzfest heeft een  
 jonge achterban die deze festival-opzet met een goede balans tussen verdieping (overdag) en feest (’s nachts) ten   
 zeerste waardeert. 

•• Het betrekken van de inwoners van de Indische buurt en Amsterdam-Oost. De sociale diversiteit, de verschillende  
 nationaliteiten en de daarbij horende culturele achtergronden zijn onlosmakelijk verbonden aan de Indische buurt.   
 Jazzfest wil een bindmiddel zijn en door middel van muzikale verbindingen, sociale connecties binnen de buurt 
 versterken.

Wij nemen ons publiek mee naar bijzondere plekken, dagen het uit met onze programmering en vermaken het tegelijkertijd 
middels de feestelijke festivalsfeer; deze factoren sluiten elkaar niet uit, ze versterken elkaar juist. Het publiek wordt 
nieuwsgierig en draagt zelf bij aan de sfeer. Er ontstaat een wisselwerking tussen de musici en het voor hen vaak nieuwe 
publiek, hetgeen wederzijds voor inspiratie zorgt. 

Al deze aspecten vormen samen het kenmerkende Jazzfest-DNA dat elke Jazzfest-activiteit in zich draagt. Jazzfest wil 
voor de periode 21-24 niet alleen een gemengd publiek qua leeftijden maar ook een gemengd publiek wat betreft herkomst, 
achtergrond en cultuur. Deze balans vind je ook terug in de populatie van de Indische Buurt. 

Solide programmeringsmix, gefundeerd op vijf pijlers 
De programmeringsmix van Jazzfest is sinds de eerste editie gebouwd op vier pijlers. Per 2021 komt daar een vijfde pijler bij: 

1. de Amsterdamse jazzscene; 

2. een weelderige mix van genres; 

3. gedurfde ontmoetingen van Nederlandse en internationale musici; 

4. het samen op één podium presenteren van doorgewinterde professionals en aanstormend talent. 

5. het samen laten spelen van (professionele) musici uit de Indische buurt (met een niet westerse achtergrond) met spelers uit 
     de stadse jazz scene.

•• Pijler één - De Amsterdamse jazzscene bij elkaar
Amsterdam is van oudsher dé jazz- en improvisatiestad van Nederland. Het Bimhuis is sinds jaar en dag het internationaal 
gerenommeerde podium voor jazz en improvisatiemuziek. Naast het Bimhuis zijn er diverse podia in de stad die eveneens 
eigen muzikale scenes hebben doordat ze inzoomen op een specifiek element van jazz (impro, crossover e.d.). Dit zijn podia als 
Zaal 100 en De Ruimte voor experimentele projecten, Splendor voor klassiek en jazz cross-overs, Mezrab voor wereldmuziek, 
De Nieuwe Anita voor New Orleans jazz maar uiteraard ook gerenommeerde podia als poptempel Paradiso voor commerciële 
jazz-gerelateerde concerten.

Bij Jazzfest Amsterdam verbinden we al deze verschillende invalshoeken met elkaar door de musici uit die verschillende 
scenes op één festival een plek te geven. Het is een belangrijke gemene deler van elke Jazzfest-activiteit. De meest diverse 
Amsterdamse musici waren de afgelopen jaren dan ook op Jazzfest te gast, vaak om nieuwe formaties of nieuw werk te 
presenteren. Ook is jaarlijks een ensemble van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) aanwezig, dat een concert verzorgt 
samen met een wereldbekende musicus (in 2019 was dit Ben Wendel, in 2020 zal dit saxofonist Seamus Blake zijn). Op 
Jazzfest worden jonge musici gelijkwaardig geprogrammeerd waarmee de talenten tussen de ‘grote jongens’ hun plek krijgen 
en naar blijkt overtuigend opeisen.

•• Pijler twee - Een weelderige mix van genres
Door het samenbrengen van de verschillende Amsterdamse scenes staat Jazzfest voor een smeltkroes van stijlen en genres en 
legt daarmee verbindingen tussen allerlei opvattingen binnen de jazz en de geïmproviseerde muziek. Wij spreken van ‘jazz en 
aanverwante stijlen’. Samen tonen de Jazzfest-optredens een veelkleurig spectrum van moderne, gewaagde, experimentele en 
traditionele muziek. Daarnaast is niet-westerse wereldmuziek en world-jazz vertegenwoordigd. Het organiseren van muzikale 
cross-overs tussen genres is één van onze speerpunten. Zo speelde jazzgitarist Jesse van Ruller met zangeres Tutu Puoane 
evenals de Cubaanse jazz en cross-over pianist Ramon Valle, de avontuurlijke Indiase tablaspeler Nitin Biswas, de electro-
impro band Knalpot, udspeler Mehmet Polat en de wereldmuziek crossover bands Tiltan Arifa maakten onder anderen hun 
opwachting. Er waren cross-overs richting de klassieke muziek in spannende projecten met onder anderen de zangeressen 
Nora Fischer en Claron McFadden.
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·· Pijler drie - Gedurfde ontmoetingen 
We blijven op zoek naar acts met musici die gewoonlijk zelden of nooit samenspelen. De zorgvuldig uitgedachte experimenten 
blijken steeds spannende en interessante optredens op te leveren, voor zowel de musici als het publiek. Zoals de combinatie 
van gitarist Anton Goudsmit, sousafonist Arno Bakker en drummer Gerri Jäger, dat op Jazzfest Amsterdam 2013 zijn primeur 
beleefde. Ook kreeg saxofoniste Tineke Postma in het verleden carte blanche waarbij zij zich presenteerde met speciaal 
voor Jazzfest samengestelde band met Ben van Gelder en Lars Dietrich. Ook waren er gedurfde ontmoetingen tussen 
de Amerikaanse topbassist Tarus Mateen en gitarist Reinier Baas,  Amerikaanse singer-songwriter Becca Stevens en de 
Amsterdamse groep de Chambertones, de eerste samenwerking tussen het trio van de Duitse rising star pianist Pablo Held 
met saxofonist Jasper Blom en de ‘generatie-clash’ van trompettisten Ack van Rooijen (89 jaar) en Ian Cleaver (22 jaar). Het 
organiseren van gedurfde ontmoetingen en nieuwe combinaties van musici afkomstig uit verschillende generaties, genres of 
scenes en het integreren van enkele internationale musici is steeds weer een succes gebleken.

·· Pijler vier - Professionals naast aanstormend talent
Goeddeels pas afgestudeerde en vergevorderde studenten van het Amsterdams Conservatorium worden om en om 
geprogrammeerd met gevestigde namen. Zo is jaarlijks de winnaar van de Nederlandse Keep an Eye Jazz Award een 
vertegenwoordiger van de jonge garde. We geven hiermee jonge musici de gelegenheid zich op dezelfde manier en op 
hetzelfde podium te manifesteren en presenteren als hun ‘gearriveerde’ collega’s. Veel op Jazzfest gepresenteerde jonge 
talenten en combinaties maken tegenwoordig deel uit van de professionele Jazzscene in Nederland, zoals de jonge pianisten 
Floris Kappeyne en Xavi Torres, de saxofonisten Maarten Hogenhuis, Mo van der Does en Jasper van Damme en de 
zangeressen Sanem Kalfa en San-ne Rambags. Allemaal speelden zij met hun bands op Jazzfest nét voordat hun carrière echt 
begon. En als Jazzfest jonge mensen en de grote artiesten bij elkaar op het podium zet, levert dat niet zelden heel 
bijzondere combinaties op, zoals in het geval van Cleaver en Van Royen. Of bassist en Conservatorium van Amsterdam-
alumnus Petros Klampanis die in 2014 de internationaal vermaarde jazzgitarist Gilad Hekselman mee naar Jazzfest 
Amsterdam nam en daar een piepjong strijkkwartet van het conservatorium bij vroeg. Zangeres Anna Serierse kreeg de kans 
om voor het eerst het podium te delen met pianist Harmen Fraanje; jonge musici zoals zangeres Laura Polence en slagwerker 
Guy Salamon debuteerden met hun projecten op Jazzfest.

·· Pijler vijf – Musici uit de Indische buurt treffen andere spelers uit de stad
Per 2021 zullen meer muzikale events door het jaar heen georganiseerd worden in de Indische buurt. Hier worden 
professionele musici met een niet westerse achtergrond uit de wijk gekoppeld aan jazzmusici uit de stad. Dit levert spannende 
ontmoetingen op en laat musici én publiek kennis maken met nieuwe muziekvormen. Jazzfest gaat o.a. in samenwerking 
met Stichting Connecting Strings bijvoorbeeld ud-spelers uit Syrië laten optreden met jazzpianisten uit de wijk als Franz von 
Chossy en Oscar Jan Hoogland. Voor het festival in 2020 staat een muzikale ontmoeting op het programma tussen klarinettist 
Alex Simu en de in de Indische buurt woonachtige Syrische percussionist Modar Salama. Een mooi voorbeeld voor een act die 
ook als los geprogrammeerd concert in buurthuis De Meevaart kan staan. 

Bijdrage culturele en artistieke veelzijdigheid stedelijk cultuuraanbod 
Jazzfest Amsterdam gaat zich, meer dan voorheen, focussen op Amsterdam Oost en de Indische buurt. 
Vandaar de titel van dit plan: ‘Thuis in Oost’. De Indische buurt is in de laatste jaren uitgegroeid tot een bruisend stukje 
Amsterdam dat zich heeft ontwikkeld als plek waar je goed uit kunt gaan, lekker kunt eten, een drankje kunt nuttigen in één 
van de talloze bars, een film kunt bezoeken bij Studio/K, maar ook culturele activiteiten kunt ondernemen door concerten te 
bezoeken in bijvoorbeeld de NedPhO-koepel of de Meevaart. Van oudsher kenmerkt de buurt zich door grote verscheidenheid 
aan culturen die er naast en met elkaar leven en ondernemen. Wij willen ons de komende jaren graag inzetten om met 
onze activiteiten bij te dragen aan het verbinden van de inwoners van Indische buurt, onderling en met de stad. Met de 
verschillende activiteiten die we voor ogen hebben, waarbij we nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met bestaande 
netwerken, culturele ketenpartners en ondernemers in Oost, zal de doelgroep-focus wisselen tussen de buurt, het stadsdeel 
en de stad plus omgeving. We werken hierbij altijd vanuit de buurt naar buiten. Afhankelijk van de activiteit wordt de focus 
bepaald.

Het festival Jazzfest Amsterdam is uniek in Amsterdam, door de bijzondere wijze waarop artiesten van verschillende komaf 
samen worden gebracht en met elkaar het podium delen. Daarnaast blijkt de opkomende Indische buurt een hele geschikte 
plek om een nieuwe en jonge groep bezoekers aan ons te binden. Partners als Studio/K hebben daarbij een belangrijke rol. Wij 
hebben voor ogen de volle breedte van jazz en aanverwante stijlen uit de buurt en de stad te laten zien en horen, inclusief nog 
onbekend jong talent en niet-westerse muziek.  De op het eerste gehoor wat minder toegankelijke, noem het avontuurlijke 
muziek, wordt daarbij niet geschuwd. Zoals de Amsterdamse scene zich wat betreft kwaliteit en veelzijdigheid onderscheidt 
van de jazzscene in de rest van Nederland, onderscheiden de Jazzfest evenementen zich van de andere Amsterdamse 
Jazzfestivals en jazz gerelateerde evenementen in de stad. Met een specifieke focus zijn we met Jazzfest in staat gebleken om 
veel jonge mensen in de stad te bereiken.
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Behalve de muziek zelf wordt ook de Jazzfest-sfeer zeer gewaardeerd, omdat de kleinschalige opzet in bijzondere panden het 
contact tussen muzikanten en luisteraars verrassend persoonlijk maakt.

De vakpers is van meet af aan complimenteus en enthousiast, getuige de volgende kwalificaties. Over de eerste editie schreef 
journalist Tim Sprangers: 

·· ‘Jazzfest Amsterdam behoort, achter het onbereikbare North Sea Jazz Festival, vanuit het niets tot de eredivisie van de 
Nederlandse Jazzfestivals. De combinatie van traditionele jazz, veelbelovende projecten, vocalisten, een hoop talent, een 
vleug impro en een handvol gevestigde namen, blijkt succesvol.’  (Jazzenzo, Volkskrant)

Daaropvolgend door de jaren heen onder meer: 

· · Jazzfest is ongetwijfeld het beste Jazzfestival van Amsterdam.’ (Parool) 

·· ‘Dat jazz bloeit in Nederland was te zien op de zevende, uitverkochte editie van Jazzfest Amsterdam. 
   Achthonderd bezoekers kregen een mooie staalkaart van wat er hier te lande zoal aan jazz en geïmproviseerde    
   muziek gespeeld wordt.’ (Volkskrant)

·· ‘Dit festival is zeer uniek. Het is kleinschalig en er wordt geen hoofdprijs gevraagd om te genieten van een divers 
   programma. Voor ieder wat wils,van jong tot oud.’ (Cultuurpodium) 

3.
De ontwikkeling van 
Jazzfest Amsterdam
  

Waarom Jazzfest Amsterdam? Een terugblik (2017-2020)
Jazzfest ontstond in 2011 vanuit de behoefte om nieuwe generaties in contact te laten komen met musici uit de rijke 
Amsterdamse jazz scene in de vorm van een festival. Musici en tevens Jazzfest-grondleggers Felix Schlarmann en Norbert 
Kögging verbaasden zich over het feit dat de hoofdstad die deze rijke jazz scene huisvest, op dat moment geen eigen festival 
had. Met Jazzfest wilden zij hier iets aan doen zonder water bij de wijn te doen wat betreft kwaliteit. Zij waren daarbij steeds 
op zoek naar de juiste balans tussen muzikale diepgang en feest.

Het festival blijkt een succes en wordt sindsdien jaarlijks herhaald. Het Parool schrijft in 2014: ‘Om een representatief beeld te 
krijgen van de stand van zaken van de Jazz in de stad, en eigenlijk heel Nederland, moest je zaterdag op Jazzfest in Studio/K 
zijn. 

In 2017 ontvangt Stichting Jazzfest Amsterdam voor het eerst tweejarige subsidies van zowel het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst (AFK) als van het Fonds Podiumkunsten (FPK). In hetzelfde jaar wordt besloten om Jazzfest Amsterdam te verplaatsen 
van november 2017 naar maart 2018, wat ertoe leidt ertoe dat er in 2017 geen Jazzfest-activiteiten plaatsvinden. Geluk bij 
een ongeluk hierbij is, dat er organisatorische en financiële ruimte ontstaat om de gewenste langetermijnvisie te ontwikkelen, 
vorm te geven en in de praktijk te brengen. De vruchten hiervan worden geplukt in de jaren 2018 en 2019 waar het festival 
ruim vooraf uitverkocht is. Dit werd ervaren een enorme beloning van de professionalisering die doorgevoerd was in de 
voorgaande periode. Het festival voor 2020 is in volle voorbereiding op het moment van dit schrijven. De eerste tickets zijn 
inmiddels verkocht en het belooft weer een goede editie te worden.

Naast het festival zelf heeft Jazzfest door de jaren heen enkele aanvullende activiteiten gelanceerd. Dit zijn Jazzfest Minifest; 
een voorproefje op het festival met 3 bands op 1 avond in het Bimhuis, Jazzfest voor Kids; een kinderprogramma gebaseerd 
op improvisatie voorafgaand aan het festival en Jazzfest Talks; een verdiepende combinatie van een interview en concert. Ook 
deze projecten zijn inmiddels een vaste waarde in de jaaragenda van Jazzfest Amsterdam.

In totaal organiseert Jazzfest in 2018 en 2019 gemiddeld 24 concerten en twee kinderworkshops per jaar. Hiermee hebben we 
per jaar gemiddeld 850 betalende bezoekers kunnen verwelkomen.

Financieel is het jaarlijks gelukt om af te sluiten met zwarte cijfers. Dit komt omdat er werd gewerkt met worst case scenario’s 
vanuit een gezond financieel beleid. Bij de professionalisering die in 2017 heeft plaatsgevonden zijn we in staat geweest om 
musici en medewerkers meer naar behoren te betalen. In deze ontwikkeling, met name wat betreft de medewerkers, zijn er 
met het oog op ‘Fair Practice’ nog wel wat stappen te zetten in de toekomst. 
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4.
Wat gaan we doen in 2021-2024?    (De activiteiten)

Jazzfest Amsterdam ‘Thuis in Oost’
Jazzfest heeft de ambitie zich in de jaren 2021-2024 te ontwikkelen tot een vaste waarde in de Indische buurt en Amsterdam-
Oost. Dit beogen wij door het organiseren van verschillende activiteiten, waarbij de Indische buurt het primaire werkveld is. 
Om onze ambities concreter handen en voeten te kunnen geven zijn we in gesprek gegaan met diverse partners en bewoners 
van stadsdeel Oost. Een belangrijke verandering die we de komende jaren tot stand willen brengen is het doorgroeien van ‘een 
organisatie die uitnodigt om bij ons te komen’ naar een organisatie die ook de buurt in gaat. Dat doen we door onderdelen van 
het festival in maart op plekken als de OBA, de Meevaart of de Elthetokerk te laten plaatsvinden en middels concerten door 
het jaar heen die wij in de buurt gaan organiseren. Ook zullen we meer de verbinding zoeken met muziekorganisaties in de stad 
waar we inhoudelijk en qua culturele netwerk (keten) goed bij aansluiten. Dit doen we middels onze ‘satelliet-evenementen’. 
Wat betreft de programmeringsmix zullen voor alle Jazzfest-activiteiten altijd de 5 eerder genoemde pijlers leidend zijn. 
Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie en de kernwaarden van jazz in het algemeen; we zullen in de komende periode blijven 
zoeken naar uitdagende en grensoverschrijdende jazzgerelateerde  acts, nieuwe klanken, onvermoede samenwerkingen en 
vermengingen. 

Activiteitenoverzicht
De activiteiten Jazzfest Amsterdam, Jazzfest Minifest, Jazzfest voor Kids en Jazzfest Talks zullen, deels vaker dan voorheen, 
jaarlijks terugkeren. Wel zullen de concepten kritisch worden gemonitord en waar nodig aangepast aan ambities of 
tussentijdse veranderingen. De nieuwe initiatieven die worden ontwikkeld zijn de Jazzfest Buurtconcerten en extra edities van 
Jazzfest Minifest en Jazzfest voor Kids. Dit zijn organisatorisch kleinere evenementen die gericht zijn op de buurt en/of op 
verbetering van ons culturele netwerk en keten binnen de stad. De inhoud en ontwikkeling per activiteit met betrekking tot de 
periode 2021-2024 zal hieronder verder worden toegelicht.

1. Het festival - Jazzfest Amsterdam, jaarlijks in maart
Voor onze organisatie is het allemaal begonnen met het festival Jazzfest Amsterdam. Dit is ons vlaggenschip en zal dat ook 
blijven. De kern van het festival zal in de periode 2021-2024 hetzelfde zijn als in de jaren ervoor. Dit bleek immers een uiterst 
succesvolle formule. We hebben echter ook met het festival in maart de ambitie om ‘de buurt in’ te gaan. Dit gaan we doen 
door meer locaties in de Indische buurt te betrekken als podium. In 2020 wordt hier al een begin mee gemaakt middels 
nieuwe samenwerkingen met de OBA op het Javaplein en de Elthetokerk in de Javastraat. 

In de periode 2021-2024 kunnen we het aantal aangesloten locaties gestaag laten groeien, wat ook een positief gevolg zal 
hebben voor de capaciteit van ons festival. Een groot bijkomend voordeel is dat we de verschillende achterbannen van de 
nieuwe locaties kunnen aanspreken en daarbij gaan proberen in te spelen op de culturele behoeften die iedere locatie met zich 
meebrengt. Dit kan zonder inbreuk te maken op de eerder omschreven Jazzfest-visie. Sterker nog; we zijn ervan overtuigd dat 
deze ontwikkeling de uitwerking van onze visie zal verrijken. Naast deze gewenste ontwikkeling blijven we vertrouwen op ons 
beproefd concept; Studio/K blijft dus met zijn café/foyer het hart van ons festival en het restaurant van de Stayokay blijft ons 
hoofdpodium. Het publiek zal zich desondanks meer in de buurt begeven dan voorheen. Een mooie kans om nieuwe bezoekers 
kennis te laten maken met de Indische buurt en voor de lokale ondernemers zal dit meer klandizie betekenen. Met name de 
horeca in de buurt zal hier hun voordeel mee kunnen doen. 

De kern:

•• Het festival vindt jaarlijks in maart plaats. 

•• Data: 20-03 2021 / 19-03 2022 / 18-03 2023 / 23-03 2024
 Locaties 2021: Studio/K - Timorplein (Zaal SK1 + café/foyer), StayOkay Zeeburg - Timorplein (1 zaal),  
 OBA - Javaplein (1 zaal), Elthetokerk - Javastraat (1 zaal). Nieuw: De Meevaart - Balistraat (1 zaal), 
 Cyberhoek, Timorplein (1 zaal).  Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt er verder uitgebreid. Locaties die de intentie   
 hebben uitgesproken mee te willen doen zijn Nowhere – Madurastraat (1 zaal), De NedPhO-koepel– Obiplein 
 (via NedPhO, 1 zaal)  

•• Capaciteit: 850 betalende bezoekers in 2021. De capaciteit stijgt mee met de uitbreiding van festivallocaties. In de
  periode 2021-2024 streven we ernaar om door te groeien naar 1200 betalende  bezoekers in 2024

•• Aantal concerten: 24 in 2021. (3 concerten per podium bij 8 podia op 7 locaties). Het aantal concerten stijgt mee met 
 de uitbreiding van de festivallocaties, al zal er door meer spreidings-mogelijkheden ook gekozen worden voor een 
 andere balans wat betreft de concerten per locatie. 

•• In de periode 2021-2024 streven we ernaar om door te groeien naar 34 concerten (minimaal 3 concerten per podium 
 bij 10 podia op 9 locaties).

•• Tickets incl. btw:
- €19,50 online early bird (beperkt contingent, prijs blijft jaarlijks gelijk)
- €28,00 online voorverkoop regulier / €22,50 student & scholier (in 2021) De toegangsprijzen zullen jaarlijks stijgen. 
 De gewone tickets zullen in verhouding met student/scholier tickets meer in prijs verhoogd worden om een betere   
 prijsverhouding te bereiken. 
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De concertzalen en de overige ruimtes waar het publiek zich ophoudt worden omgetoverd tot een sprankelend festivalterrein 
door een kleurrijke aankleding en verlichting. Ook de routing van de ene naar de andere locatie zal goed verzorgd zijn. Naast de 
programmering zetten we in op de randprogrammering die zorgt voor een rijke festival-ervaring. Het festivalhart zal het café/
foyer van Studio/K blijven. Het feest met DJ’s tot laat in de nacht, de bands, de bier- en wijnstands, de feestelijke aankleding 
in het café en de foodtrucks/-stands (van ondernemers uit de buurt) buiten voor de deur zorgen voor het festivalgevoel dat de 
vaste Jazzfest-bezoeker zo weet te waarderen. Nieuw zal zijn dat de bezoeker meer zijn eigen weg kan zoeken voor een drankje 
en/of een hapje tussendoor bij de andere festivallocaties of bij de ondernemers in de buurt. Zo wordt de Indische buurt, zeker 
wanneer er in de loop der jaren meer festivallocaties en -bezoekers bijkomen, meer en meer betrokken bij Jazzfest Amsterdam, 
waar de buurt zowel cultureel als ondernemend van meeprofiteert.

Programmering: 

Voor de programmering van Jazzfest Amsterdam zullen wij de komende periode de vruchtbare samenwerking met het 
Bimhuis en het Conservatorium van Amsterdam (CvA) voortzetten en intensiveren middels artistiek overleg met deze partners 
voor optimale afstemming. De samenwerkingen met Mezrab, Splendor, de Ruimte en Zaal 100 zullen ervoor zorgen dat 
diverse musici met deze podia als ‘thuishaven’ ook in de nabije toekomst geprogrammeerd zullen blijven op Jazzfest. Deze 
samenwerkingen kunnen, ook met het oog op andere Jazzfest-activiteiten, eveneens resulteren in nieuwe input voor onze 
programmering.De hoofdacts zullen voornamelijk bestaan uit samenwerkingen van Amsterdamse met internationale musici. 
Samen met het CvA engageren we één of meerdere artiesten van internationale statuur, zoals dat in 2018 en 2019 lukte 
met Peter Bernstein, Becca Stevens en Ben Wendel. Bijkomend voordeel van deze wisselwerking is dat deze musici zich ook 
verbinden aan het geven van masterclasses aan het CvA.

In 2021 zal een speciaal samengesteld ensemble van het Amsterdamse Conservatorium samenwerken met de internationaal 
gerenommeerde stemkunstenaar Theo Bleckmann en pianist Harmen Fraanje. 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. Daarnaast jong talent zoals trompettist James McClure, 
pianist Tomasso Perazzo, gitarist Gijs Idema, zangeres Anna Serierse of Irene Reig’s Bop Collective, en wereldmuziek met 
Arifa die gastspelers uit de buurt meenemen. Vanaf 2021 voegt Jazzfest het onderdeel “jonge makers” toe. Een aantal jonge 
musici uit Amsterdam met een internationaal achtergrond zullen bij elkaar gezet worden om een programma speciaal voor 
Jazzfest te maken. Wij proberen om de focus op vrouwelijke spelers te leggen, zoals dat in 2020 zal gebeuren met de Koreanse 
drumster Sun-Mi Hong, de Mexicaanse zangers en bassiste Fuensanta Mendez en de Nederlandse zangeres Sanne Huijbregts.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met andere organisaties (Jazz International Rotterdam, Jazzkerk Aartswoud, Jazz 
Te Gast Zuidhoorn, Jazz Maastricht) om een landelijk concept voor jonge makers te ontwikkelen.

Omdat Jazzfest Amsterdam sinds de oprichting concerten met diepgang koppelt aan feest, late-night acts en DJ’s zal de 
nachtcultuur een bijzondere focus krijgen door het programmeren van feestelijke bands en DJ’s die zowel bij de beoogde 
doelgroep aansluiten, maar ook passen bij het artistiek hoogwaardige programma.

Voor de edities in 2022, 2023 en 2024 zal conceptueel vergelijkbaar worden geprogrammeerd met 2021.
Wat betreft de invulling van de programmaonderdelen ligt nog geen concrete planning klaar. Dit is een logisch gevolg van het 
feit dat Jazzfest op zoek is naar nieuwe bands en samenwerkingen die voortkomen uit actuele situaties in de scene. Uiteraard 
zullen de programma’s in lijn liggen met het eerder geschetste Jazzfest-profiel. Programmeur Felix Schlarmann maakt zelf 
onderdeel uit van de Amsterdamse jazz scene. Hij is zeer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het aanstormende 
talent dat zich binnen de stad profileert en een plek verdient in onze programmering. Om hier adequaat op in te kunnen 
spelen worden voornamelijk de nieuwe samenstellingen van locale musici en het aanstormend talent pas in een later stadium 
geboekt.Eerste Ideeën voor de periode 2022-2024 zijn er natuurlijk wel, zoals samenwerkingen van het CvA Large Ensemble 
met internationale artiesten als pianisten Gerald Clayton en Aaron Parks, saxofonist Chris Cheek, of trompettist Ambrose 
Akinmusire. Daarnaast de wereldberoemde pianist Brad Mehldau, die in de omgeving van Amsterdam woont, in een speciale 
bezetting met jong talent. Naast deze ontmoetingen staan ook acts als het extreem energieke electro-duo Knalpot, pianist 
Folkert Oosterbeek, projecten van jong talent als trompettist Ian Cleaver en saxofonist Gideon Tazelaar, of de feestelijke bands 
Gallowstreet en Kruidkoek op de verlanglijst. Ook zouden wij toetsenist Martin Fondse graag aan tra-ditionele musici uit de 
Indische Buurt koppelen, en klarinettist Michael Moore samen met de Amerikaanse pianist Fred Hersh laten spelen.

Randprogrammering:
Onder de noemer ‘Backstage Sessions’ zullen 3 aansprekende musici, die onderdeel uitmaken van de programmering, 
voorafgaand aan hun concert worden geïnterviewd door een professionele presentator die ons jonge publiek aanspreekt 
(Micha Windgassen of Floris Kortie). Deze verdieping ligt in het verlengde van Jazzfest Talks (zie verderop in dit hoofdstuk) en 
geeft de bezoeker een inkijkje in de (gedachten)wereld van de musicus , waardoor het luisteren naar het concert dat volgt op 
het interview, vaak nieuwe en verdiepende perspectieven biedt. Een beproefd concept dat zeer enthousiast werd ontvangen 
door het publiek.

2.Jazzfest voor Kids – het kinderprogramma
Jazzfest voor Kids is inmiddels een vast onderdeel van ons palet aan activiteiten. Het wordt goed bezocht en inhoudelijk 
betrekt het de jonge generatie en hun ouders bij onze organisatie en belangrijker nog; bij het maken van muziek met 
improvisatie als basis. Tot op heden vond er jaarlijks één Kids-editie plaats voorafgaand aan het festival, eveneens bij Studio/K. 
Per 2020 verplaatsen we Jazzfest voor Kids naar het prachtige minitheatertje bij de OBA op het Javaplein. Deze plek leent 
zich er enorm voor en door de achterban van de OBA wat deze doelgroep van basisschooljeugd en hun ouders, hebben wij er 
vertrouwen in dat dit een positieve impuls zal geven aan het aantal bezoekers. Per 2021 zijn we voornemens om jaarlijks een 
2e editie van Jazzfest voor Kids te organiseren in het najaar bij de Meevaart, waar een achterban wordt aangesproken met een 
brede culturele achtergrond.
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De kern:
•• Data: 20-03 & 17-10 2021 / 19-03 & 16-10 2022 / 18-03 & 15-10 2023 / 23-03 & 20-10 2024
•• Locatie: Minitheater OBA (Javaplein) & De Meevaart (Balistraat)
•• Capaciteit: 60 kinderen totaal per jaar (15 kinderen per sessie)
•• Aantal concerten: per jaar 2 events met 2 sessies (4-8 en 9-12 jaar), ouders/verzorgers mogen kijken.
•• Tickets incl. btw: €10 online voorverkoop kind (één ouder of verzorger gratis), €12 deurverkoop kind (één ouder of   
 verzorger gratis)

Programmering:
Het kinderprogramma van Jazzfest Amsterdam is niet alleen een concert vóór kinderen, maar ook een concert dóór 
kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis van liefde voor muziek gelegd wordt in de eerste levensjaren. Door kinderen in 
workshopverband aan de slag te laten gaan met het maken van muziek willen we dit zaadje planten. Aan Jazzfest voor Kids 
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 (jazz)muziek. Hoe werkt het? Hoe 
klinkt het? Wat is er anders aan dan aan andere muziekstijlen? Aan de orde komen: improviseren; samen-spelen 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, daarnaast draagt het bij aan ontwikkelingen op het gebied van 
communicatie, improvisatie en sociale omgang met elkaar (open staan voor de ander en zijn/haar ideeën). 
De artiesten die de workshopleiding van Jazzfest voor Kids (jaarlijks in maart) voor hun rekening nemen zullen later op de dag 
ook op het ‘echte’ Jazzfest spelen. Zij zullen een kindervriendelijke versie van hun programma laten horen. Voor de beoogde 2e 
Jazzfest voor Kids dag in de herfst (jaarlijks) kijken wij nadrukkelijk naar overlappingen met andere culturen en organisaties als 
Sound of Change of Connecting Strings, en zullen musici als Mehmet Polat of Modar Salama met de kinderen in de Meevaart 
aan de slag gaan.

3. Jazzfest Talks – het verdiepende programma online
Jazzfest Talks is een educatieve serie van vier video-livestream (en podcast) opnames per jaar en is geïnspireerd op de bekende 
TEDx Talks en het format van College Tour: een 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 publiek dat de opname bijwoont vragen 
kan stellen. De gast van de avond besluit de bijeenkomst met een intiem akoestisch concert. De verdieping die hieruit voortkomt 
bleek al meteen bij de eerste serie in 2016 een ware eye opener voor zowel de musici als de bezoekers. 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. 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. Om het publieksbereik te vergroten zullen de Talks, die op 
vier momenten door het jaar heen plaatsvinden, als video-livestream maar ook als podcasts gestreamd worden en vervolgens 
beschikbaar zijn online. De Talks kunnen worden ingezet als aankondigingsinstrument voor de social media en krijgen daarmee, 
naast de educatieve functie, ook een een waarde wat betreft marketing en communicatie. De data voor de opnames zelf, die 
het publiek mag bijwonen, zijn gekoppeld aan de serie Jazz in /K die Felix Schlarmann maandelijks cureert in Studio/K. Hij nodigt 
hiervoor elke maand relevante musici uit. In lijn met de visie van Jazzfest komen de gasten uit verschillende muzikale hoeken 
van de Amsterdamse scene: vaak jong talent in combinatie met gearriveerde musici. Soms collaboreren ook internationale 
bekendheden die (toevallig) in de stad zijn voor bijvoorbeeld een workshop op het CvA. Concrete namen zullen pas in verloop van 
het jaar 2020 duidelijk worden.

De kern:

•• Data: laatste woensdagavonden van de maand in februari, april, september en november 2021 t/m 2024    
 (voorafgaand aan Jazz in /K).
•• Video-livestream en podcast, te bekijken/beluisteren via Jazzfest Website, social media (YouTube, Spotify, Apple etc)
•• Locatie opname: Studio/K (zaal SK4). 
•• Moderator: Mijke van Wijk - (muziek)journalist, Ralph-Hermen Huiskamp - (muziek)journalist
•• Capaciteit: max 50 personen bijwonend publiek per Talk.
•• Tickets: gratis toegankelijk voor bijwonend publiek. Online gratis te streamen.

4. Jazzfest buurtconcerten – we gaan de wijk in
Zoals uit de eerder vermelde ambities blijkt, wil Jazzfest zich meer profileren in de Indische buurt. Het format van de activiteiten 
zal telkens wijzigen, afhankelijk van de locatie, het doel van het evenement en de doelgroep die erbij hoort. Uiteraard wordt de 
programmering getoetst aan ons programmeringsprofiel. Door actief buurtbewoners met diverse culturele achtergronden bij 
elkaar te brengen en te laten participeren, en daarmee te investeren in onderling contact middels het vehikel ‘muziek’, beoogt 
Jazzfest haar steentje bij te dragen wat betreft het investeren in inclusie en het wegnemen van drempels die door de cultureel 
uiteenlopende achtergronden van de bewoners dikwijls ervoor zorgt dat de buurt ‘naast elkaar’ maar minder ‘met elkaar’ leeft.

Het doel is om in 2021 twee concerten te organiseren, uitgroeiend naar 8 concerten in 2024. Deze concerten vinden plaats op 
uiteenlopende locaties in de Indische buurt. Inhoudelijk ligt de focus grotendeels op het samenbrengen van Amsterdamse 
Jazzmusici met (professionele) musici uit de buurt. Hier werken we samen met o.a. de Meevaart en Stichting Connecting 
Strings. Dat levert spannende ontmoetingen op en laat musici én publiek kennis maken met nieuwe muziekvormen. De 
entreeprijs ligt met €2,50 zo laag mogelijk, maar geeft ons de mogelijkheid om bezoekers te monitoren en gegevens te 
verzamelen. Bijvoorbeeld een avond bij de Meevaart met jazzpianist Franz von Chossy die samen gaat spelen met een Syrische 
ud-speler uit de Indische buurt. Aansluitend vindt er een jamsessie door Arabische instrumenten plaats met traditioneel eten 
vooraf.
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Daarnaast zal zeker ook jong talent, afkomstig uit Amsterdam, geprogrammeerd worden en gaan we programma’s maken die 
bij de locaties aansluiten. Jonge CvA bands zullen een plek krijgen en op zondagmiddag spelen bij de OBA of tijdens een avond 
bij Nowhere. Dit is dan in afwisseling of samenwerking met Spoken Word artiesten die daar thuis zijn. Intieme akoestische 
concerten zullen op een doordeweekse avond bij de Elthetokerk georganiseerd worden. Ook staat een zaterdagavond Jazzfest 
clubavond in het Badhuis op de planning, met een electro act als Knalpot die een late night set speelt, afgewisseld met DJ’s. 
Na vergeefse gesprekken met de Ulu Moskee hopen we door nog in te plannen gesprekken ook een locatie als de Nasr Moskee 
te kunnen winnen voor een incidenteel event. Voor 2023 en 2024 willen wij aanvullend op de genoemde buurtconcerten nog 
een of twee incidentele ‘pop-up’ concerten per jaar realiseren. Deze concerten zouden als ‘warming-up’ concerten voor het 
festival in maart gebruikt kunnen worden, op nieuwe locaties. Zoals electro-acts gecombineerd met rauwe jazz-bands in een 
autogarage in de buurt, of een middag vol muziek cross-overs tussen jazz, klassiek en niet-westerse muziek in de NedPhO 
koepel op het Obiplein, evtl zelfs ism het NedPhO. 

De kern:
2021: 2 concerten in totaal.
1 concert in de Meevaart (traditie en improvisatie: Franz von Chossy, piano & Ud speler, percussie); 1 concert in de Elthetokerk 
(Gospel meets Jazz: Rory Ronde en Roos Jonker)

2022: 4 concerten in totaal.
1 concert in de Meevaart, 1 concert in de Elthetokerk, nieuw: 2 concerten in de OBA (jong CvA talent pre-senteert zich)

2023: 6 concerten in totaal.
2 x concert in de Meevaart, 1 concert in de Elthetokerk, 2 concerten in de OBA (jong CvA talent presenteert zich), nieuw: 1 x 
event ism Nowhere 
Aanvullend: 1 x pop-up concerten (bijvoorbeeld bij een Garage in Zeeburg en/of NedPhO koepel met cross-overs)

2024: 8 concerten in totaal.
2 x concert in de Meevaart, 1 concert in de Elthetokerk, 2 concerten in de OBA (jong CvA talent presenteert zich), 2 x event ism 
Nowhere, nieuw: 1 x zaterdag Jazzfest club avond in het Badhuis
Aanvullend: 2 x pop-up concerten (bijvoorbeeld bij een Garage in Zeeburg en/of NedPhO koepel met cross-overs)

•• Capaciteit: wisselend
•• Tickets incl. btw: € 2,50 minimum, aanvullend vrije gift. (m.u.v. pop-up concerten, zie begroting)

De jazzavond met jam-sessie ‘Jazz in /K’ vindt maandelijks plaats op initiatief van Studio/K en wordt gecureerd door Jazzfest 
programmeur Felix Schlarmann. Wij gaan als partner intensiever ondersteunen bij de promotie van deze evenementen. 
Productioneel en wat betreft de programmering zullen we daarnaast jaarlijks in september een ‘Jazzfest supersessie’ tijdens 
Jazz in /K houden en het event intensiever ondersteunen en ‘co-hosten’.

5. De Jazzfest Minifesten – onze satelliet evenementen in de stad 
In lijn met het inmiddels vertrouwde Minifest dat jaarlijks plaatsvindt in het Bimhuis, willen we meer sturen op samenwerking 
met ook andere muziekorganisaties in de stad. Om die reden breiden we dit onderdeel graag uit door jaarlijks een tweede 
Minifest toe te voegen. Het doel is om hierbij elkaars netwerk te leren kennen, een vruchtbare basis te leggen voor 
samenwerkingen en elkaar te ondersteunen waar mogelijk ter versterking van de keten en het culturele netwerk. Daarnaast 
wil Jazzfest tijdens de tweede satelliet event laten zien wat er bij de Jazzfest Buurtconcerten allemaal gebeurt. Het doel is 
om de samenwerkingen tussen musici uit de Indische buurt en jazzmusici van buiten de buurt te presenteren op andere podia 
in de stad. Het tweede Jazzfest Minifest zal in eerste instantie plaatsvinden in juni bij Splendor, waarna vervolgens ook de 
mogelijkheid open is om op andere locaties als Mezrab of de Ruimte een Minifest te organiseren.

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar vindt Minifest in het Bimhuis plaats bij wijze van opwarmer en kick off ticket 
verkoop van het festival  in maart. Behalve een zeer feestelijke avond is Jazzfest Minifest een manier om de banden met 
partner Bimhuis te onderhouden, het gezicht van Jazzfest te laten zien aan het Bimhuis-publiek en dit publiek aan ons te 
binden en te enthousiasmeren voor de overige Jazzfest-activiteiten, met name voor het festival in maart.  Het Bimhuis 
verzorgt de volledige productie van dit evenement, inclusief de financiering van het programma.  Jazzfest programmeert en 
ondersteunt daarnaast bij de promotie. Deze constructie zal ook van toepassing zijn voor het tweede Minifest in Splendor of 
op een andere locatie. Echter zal hier een financiële aanvulling voor het programma door Jazzfest ingebracht worden.

De kern:
•• Locatie: Splendor (later eventueel Mezrab of De Ruimte)
•• Datum: 18-06 2021 / 17-06 2022 / 16-06 2023 / 14-06 2024
•• Capaciteit: 75 personen
•• Aantal concerten: 2- 3 afwisselende concerten verdeeld over de avond.
•• Tickets incl. btw: € 12,- (recette wordt 50/50 gesplitst met locatie)

•• Locatie: Bimhuis.
•• Data: 02-01 2021 / 08-01 2022 / 07-01 2023 / 06-01 2024 
•• Capaciteit: 375 bezoekers.
•• Aantal concerten: 3 afwisselende concerten verdeeld over de avond.
•• Tickets incl. btw: €20 (recette voor Bimhuis).
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Programmering:
De programmering voor de Minifesten wordt jaarlijks gemaakt na afloop van Jazzfest, dat in maart plaatsvindt. Met drie 
concerten tijdens het januari MiniFest in het Bimhuis laten wij alvast zien wat het publiek in maart te wachten staat, in lijn 
met ons programmeringsprofiel. 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. De programmering zal 
in lijn liggen met die van de afgelopen jaren. Daarin waren onder anderen vertegenwoordigd: Anton Goudsmit & Jett Rebel, 
Mabassa, Adamas circus, Fuensanta Mendes & Alex Simu, Mo van der Does Quartet, Knalpot, Jesse van Ruller trio, Benjamin 
Herman, How Town, Sanem Kalfa en George Dumitriou en Joris Roelofs & Reinier Baas.

Tijdens het tweede Minifest jaarlijks in juni bij Splendor (Mezrab, De Ruimte) ligt de focus op wat er tijdens de ‘Jazzfest in de 
buurt’-evenementen wordt gecreëerd. Artiesten uit de Amsterdamse Jazz scene zullen in tegenstelling tot de Minifesten in 
het Bimhuis minder met elkaar maar meer met musici uit de Indische buurt optreden. Wij verwachten spannende muzikale 
cross-overs.

Overzicht - de jaaragenda 2021
Januari  Jazzfest Minifest, Bimhuis - 02-01 2021 / 08-01 2022 / 07-01 2023 / 06-01 2024

Februari  Jazzfest Talks (Video Podcast opname) laatste woensdagavond van de maand 

Maart  Jazzfest Amsterdam (het festival) - 20-03 2021 / 19-03 2022 / 18-03 2023 / 23-03 2024
  Jazzfest voor Kids (tijdens het festival) - 20-03 2021 / 19-03 2022 / 18-03 2023 / 23-03  2024

April  Jazzfest Talks (Video Podcast opname) laatste woensdagavond van de maand

Mei  Jazzfest buurtconcert, De Meevaart, mei-editie (1e donderdag van de maand)

Juni  Jazzfest Minifest Splendor 18-06 2021 / 17-06 2022 / 16-06 2023 / 14-06 2024 

Juli  GEEN PROGRAMMA

Augustus GEEN PROGRAMMA

September Jazzfest Talks (Video Podcast opname) laatste woensdagavond van de maand
  Jazz in /K Jazzfest Special Minifestival, laatste woensdagavond van de maand

Oktober  Jazzfest voor Kids in de herfst - 17-10 2021 / 16-10 2022 / 15-10 2023 / 20-10 2024

November  Jazzfest Talks (Video Podcast opname) laatste woensdagavonden van de maand

December Jazzfest buurtconcert, Eltheto kerk, december editie (1e donderdag van de maand)

Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zal de agenda vergelijkbaar zijn met die van 2021. Per jaar zullen er 2 buurtconcerten 
bijkomen, zodat er in 2024 8 buurtconcerten plaats gaan vinden. Daarnaast nog aanvullende Pop-Up concerten. Inclusief de 
uitbreiding van het festival ontwikkelen we van 40 concerten en events in 2021 naar minimaal 56 concerten en events in 2024.

Stad van dag en nacht.
Zoals uit dit hoofdstuk wel blijkt is Jazzfest bij uitstek een organisatie die actief is in zowel de dag- als de nachtcultuur van de 
stad. Jazz als begrip wordt dikwijls gerelateerd aan een uitbundig leven van mensen en artiesten die zich niet in een dag- en 
nachtritme laten dwingen. De Bebop is ontstaan bij nachtelijke sessies waar musici bij elkaar kwamen na hun orkestbanen om 
een nacht lang samen goed uit hun dak te gaan.

Jazzfest houdt zich bezig met verdieping en educatie enerzijds en richt zich met een deel van het programma ook nadrukkelijk 
op de nachtelijke uitgaanssfeer middels feestbands en Dj’s. Het voordeel hierbij is dat alle doelgroepen wel een activiteit op 
de Jazzfest-kalender kunnen vinden waar ze zich thuis voelen. Tijdens het festival verbinden we al deze elementen tot een 
totaalervaring.

Hoofddoelstellingen 2021-2024
Alle hieronder geformuleerde doelstellingen zijn direct dan wel indirect gevolg van de ontwikkelingen die in de voorgaande 
hoofdstukken beschreven staan. 

1.  Een sterkere verankering in de Indische buurt zoeken en (nog) meer onderdeel worden van cultureel Amsterdam Oost.

2.  De nieuwe koers van ‘Thuis in Oost’ (o.a. buurtconcerten) integreren in de succesvolle bestaande projecten (festival)

3.  De nieuwe projecten neerzetten in samenwerking met partners uit de culturele keten en ondernemers uit de Indische buurt

4.  Het festival Jazzfest Amsterdam in de wijk brengen, waardoor een diverser publiek aangesproken wordt en tegelijkertijd de  
      capaciteit kan groeien

5.  Een nieuwe balans vinden wat betreft publieksbereik en inspelen op een sociaal divers publiek door meer samenwerkingen    
      op te zetten met initiatieven als de Stadspas

6.  Met het organiseren van verschillende activiteiten door het jaar heen zichtbaarder zijn, waardoor het gemakkelijker wordt 
      een achterban op te bouwen en sponsors en donateurs te binden aan onze organisatie.

7.   Door de toevoeging van de vijfde programmeringspijler een nog diverser en kleurrijker aanbod op de Jazzfestpodia   
      programmeren 

8.  Met de nieuwe koers beter inspelen op de principes en richtlijnen zoals verwoord in de codes voor Governance, Fair Practice 
      en Culturele Diversiteit en Inclusie wat betreft publiek, artiesten en organisatie. Beter de lange termijn kunnen bestendigen 
      en ontwikkelen door middels het Kunstenplan 2021-2024 structureel subsidie te ontvangen en daarmee ook de continuïteit 
     wat betreft vergoedingen voor personeel (marketeer, programmeur, producenten etc.) te kunnen waarborgen (fair share).   
     Ook wat betreft het programma is langdurige financiële zekerheid wenselijk om artiesten vroegtijdig vast te kunnen leggen.
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5.
Publieksbereik, doelgroepen en marketing

Publieksvisie 
Er is sinds jaren te weinig muziekonderwijs op scholen. Radioprogrammamakers met belangstelling voor jazz in welke 
verschijningsvorm dan ook krijgen geen zendtijd meer. Met het wegvallen van Vrije Geluiden, het laatste tv-format dat 
structureel aandacht had voor jazz en aanverwante stijlen, is buiten de nachtelijke televisie-uitzendingen over het North Sea 
Jazz Festival, waar het publiek eigenlijk de meest poppy, meest toegankelijke, minst jazz-gerelateerde optredens uit het toch 
niet kinderachtige festivalprogramma voorgeschoteld kreeg, de jazz bijna volledig verdwenen van de tv. 
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? En dat terwijl de kernwaarden van jazz (innovatie, communicatie en improvisatie) zo’n 
duidelijke parallel zijn voor de maatschappelijke relevantie waar men ook in omroepland naar op zoek is. Vanuit de overtuiging 
dat het belangrijk is dat jonge mensen niet alleen met voor de hand liggende, ‘easy on the ears’-muziek in aanraking 
komen, brengen wij onze bezoekers ook met nieuwe, verrassende, experimentele en soms ronduit complexe muziek uit de 
Amsterdamse jazz scene in aanraking. Dit is 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.

Publieksbereik 
Met de activiteiten die we tot op heden hebben ontwikkeld zijn we goed is staat gebleken onze bezoekers te bereiken. Zowel 
het festival, Minifest als Jazzfest voor Kids waren in zowel 2018 als 2019 uitverkocht. 

We kunnen vertrouwen op een actieve achterban die ons weet te vinden wanneer er iets georganiseerd wordt. 
De activiteiten zijn vaak snel uitverkocht. Op een platform als ‘Ticketswap’ is er veel vraag naar tickets. Er zijn zeker nog 
mogelijkheden om nog meer en doelgerichter te investeren in promotie en marketing. Dat stemt ons zeer positief over de 
toekomst wat betreft onze ambitie met betrekking tot publieksbereik. We willen dus méér publiek bereiken, maar ook een 
breder en diverser publiek. Gezien ons werkveld Amsterdam Oost met haar bewoners van zeer diverse komaf lijkt ons dat een 
logische wens. De nieuwe projecten ‘Jazzfest in de Buurt’ en ‘Jazzfest Satelliet’ zijn erop gericht deze verruiming en verbreding 
te bewerkstelligen. Uiteraard zal de toegepaste uitwerking van deze ambities ook worden doorvertaald bij de reeds bestaande 
Jazzfest activiteiten. Hoe we dit per doelgroep vormgeven is verderop in dit hoofdstuk te lezen.

Van alle lopende activiteiten blijft Jazzfest Talks wat achter qua publieksbereik. De afgelopen jaren is hier met name op 
ingespeeld door van locatie te wisselen en daarmee deels een andere doelgroep aan te spreken. Dit heeft tot op heden nog 
niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van het format en voor 2021-2024 willen we 
het publieksbereik vergroten door Talks aan te gaan bieden als video- en audio podcast; opgenomen in Studio/K, voorafgaand 
aan de maandelijkse Jazz in /K sessie, toegankelijk voor publiek.

In 2019 ontving Jazzfest in totaal 1130 betalende bezoekers; 700 Jazzfest Amsterdam, 350 Minifest, 30 Talks, 50 Kids. We 
hebben de ambitie om met de ontwikkeling van de capaciteit van het festival en de toename van de overige activiteiten door 
te groeien naar de volgende bezoekersaantallen in 2024:

Jazzfest Amsterdam:  1.200 betalende bezoekers
Jazzfest Minifest Bimhuis: 350 betalende bezoekers (recettes ten gunste van het Bimhuis)
Jazzfest Minifest Splendor: 75 betalende bezoekers (50% recettes ten gunste van Splendor)
Jazzfest Talks:   120 bijwonende niet betalende bezoekers (40 per editie)
Jazzfest voor Kids:  60 betalende bezoekers (30 kinderen per editie)
Jazzfest Buurtconcerten:  520 betalende bezoekers (min. entree € 2,50 plus aanvullend vrije gift, 8 edities)

In totaal beogen wij in 2024 gegroeid te zijn naar 2325 bezoekers, waarvan 2205 betalend.

Publieksbegeleiding
Publieksbegeleiding is voor Jazzfest van groot belang om 3 redenen:

1. Het (veelal niet-ingevoerde, jonge) publiek inhoudelijk informeren over het programma en het evenement

2. Het publiek zich thuis laten voelen en een verrijkende Jazzfest-ervaring meegeven. 

3. Achtergronden en verdieping aanreiken bij de acts en programma’s zodat er niet alleen met muzikale termen 
 gecommuniceerd wordt, maar het programma omlijst wordt door begrijpelijke verbale aanvullingen. Bij alle
 activiteiten is dit van belang. Telkens zal worden gekeken welke verdieping nodig is om het ook voor de ‘argeloze’   
 luisteraar begrijpelijk en interessant te maken.

Tijdens onze activiteiten willen we onze bezoekers een verrijkende Jazzfest-ervaring meegeven door meer te bieden dan 
alleen een concert of een reeks concerten. Randprogrammering en ‘festivalisering’ van onze evenementen dragen bij aan 
deze ervaring. Uiteraard wordt dit per activiteit op maat en thematisch ingevuld. Alle betrokken locaties zijn toegankelijk voor 
minder validen door rolstoelvriendelijke ingangen en personenliften.
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Jazzfest Amsterdam
Veel van onze bezoekers zijn geen doorgewinterde Jazz(fest)gangers, maar geïnteresseerden in muziek en kunst. Vaak zien 
we ook dat mensen komen voor de feestelijke sfeer en dan onderwijl een paar concerten bezoeken waardoor ze verrast en 
enthousiast worden. Om deze aanraking met jazz zo positief mogelijk te laten zijn en om de bezoeker wegwijs te maken 
stelt de organisatie altijd een programmaboekje samen inclusief blokkenschema, een korte beschrijving per artiest en een 
geanimeerd kaartje waarmee de verschillende podia eenvoudig te vinden zijn. Vanaf nu zal hierin ook aanvullende informatie 
worden opgenomen met betrekking tot het betreffende evenement. Ook mogelijke stijl- of thema gebonden festivalroutes 
die je door het blokkenschema begeleiden zorgen ervoor dat je, gekoppeld aan je eigen voorkeuren, je weg kunt vinden zonder 
dat je vooraf alle acts moet kennen. Tijdens Jazzfest Amsterdam zal ook een beginnersroute aangeboden worden voor mensen 
die jazzmuziek nog moeten leren kennen. Hen wordt bovendien aangeraden de Backstage Sessions te bezoeken voor uitleg 
en verdieping. Bovendien zal altijd een ervaren presentator met muziekinhoudelijke kennis de concerten aankondigen. Deze 
aanpak zal ook voor de overige en nieuwe onderdelen van Jazzfest worden gevolgd teneinde de bezoeker een zo goed mogelijk 
beeld te geven van wat er op het podium speelt. 

Jazzfest Minifesten
Dit zijn de satellieten in de stad. Hier willen we aan (concert)publiek uit de hele stad laten zien wat wij in Oost ‘allemaal 
uitspoken’. Dat doen we door heel duidelijk het programma te communiceren en aan te geven via website, programmaboekjes 
en social media. Belangrijk is het verhaal van de muzikant, de samenwerking of de band, en waarom ze hun muziek maken. Dat 
spreekt een breed publiek aan van jong tot oud, westers tot niet westers.

Jazzfest Talks
De Talks gaan we anno 2021 een heel nieuw gezicht geven. Het wordt een video-livestream en podcast en gaat dus volledig 
via online en social media kanalen. We richten ons hiermee dus op de doelgroepen die veel online zijn (de groep <40) maar 
uiteraard is het toegankelijk voor alle leeftijden. Natuurlijk zullen ook andere (niet westerse) (jazz)musici aan het woord komen 
en daarmee een brede(re) doelgroep interesseren voor hun verhaal. In alle aankondigingen op social media zullen we duidelijk 
vermelden wat de live-stream/podcast inhoudt en waarom wij vinden dat de desbetreffende artiest een interessant verhaal 
heeft.

Jazzfest voor Kids  
Met ons Kids programma spreken we jonge kinderen in de twee omschreven leeftijdsgroepen aan. We bereiken ze voornamelijk 
via hun ouders op social media. De inhoud tijdens Kids is in de festivalversie gelinkt aan het concert van de artiest dat in 
samenwerking met educatie expert Iris Oltheten omgetoverd wordt tot een kindvriendelijke muziekbijdrage in workshopvorm. 
Zo blijft elk kind bij de les en snapt het de eenvoudige muzikale taal, onafhankelijk van cultuur, ras of gender. Centraal staat 
het plezier van samen musiceren en improviseren. De herfsteditie van het Kids programma vertelt bovendien duidelijk 
het verhaal van de verschillende muzikale culturen en hoe in de muziek culturele verschillen prima samen kunnen gaan. 
Volwassenen zouden hier óok veel van kunnen leren!

Jazzfest buurtconcerten
De buurtconcerten zijn inhoudelijk het nieuwe deel van ons plan voor de komende jaren. We willen de wijk in en muziek laten 
horen aan zo veel mogelijk verschillende mensen. We willen laten horen dat musici prima samen kunnen spelen ook al komt 
men uit verschillende landen en spreekt men verschillende talen en heeft ieder zijn eigen sociaal-culturele achtergrond. 
Muziek is juist een verbindende factor. Zoals wij met onze Jazzfest missie de drempel willen verlagen voor jong publiek 
willen we dat ook doen met de buurtconcerten. De connectie leggen met- en onderling in contact brengen van de bewoners 
van de Indische buurt (mensen met een westerse én niet westerse achtergrond). In de basis zijn deze mensen heel erg 
geïnteresseerd in muziek maar komen niet zo snel naar nieuwe plekken. Door traditionele muziek, voor hun bekende musici en/
of instrumenten te combineren met westerse jazz, en spelers met elkaar te laten improviseren, wordt zowel de westerse als 
niet westerse luisteraar op de buurtconcerten uitgedaagd zich open te stellen voor nieuwe klanken en muzikale tradities. Deze 
ontmoetingen kunnen daarmee een aanjagend effect hebben op de sociale cohesie binnen de gemeenschap.
De buurtconcerten zullen met verdiepende toelichtingen worden omlijst op de sociale media en website, maar ook bij de 
concertlocaties zelf. Zij bereiken ten slotte hun achterban het best. Bovendien zullen ook hier verbeeldende en verdiepende 
verhalen aan de musici en hun muziek gekoppeld worden zodat elke bezoeker een beeld krijgt van wat de avond zal brengen. 
Deze avonden zullen inhoudelijk per locatie verschillend ingevuld worden, zodat het maatwerk wordt. Ook zal per locatie 
traditionele catering aangeboden worden om de ervaring voor de bezoekers te versterken. In de Meevaart kan zelfs een 
volledige maaltijd gekookt worden. 

Doelgroepen en stakeholders
De bewoner van de Indische buurt en Amsterdam Oost
Naast de doelgroepen die Jazzfest al jaren aanspreekt, richten we ons op de Indische buurt, Amsterdam Oost en haar 
inwoners. Uit het verleden is gebleken dat met name de bewoners met een niet-westerse achtergrond het lastig vinden om 
hun weg naar onze activiteiten te vinden. Door met laagdrempelige activiteiten naar plekken te gaan waar veel mensen uit de 
buurt komen en door concreet de verbinding te zoeken tussen organisatie, de musici en de bewoners, beogen wij versterking 
van contact tussen de buurtbewoners en de betrokken organisaties. Daarnaast activeren we deze ‘buren’ van Jazzfest 
Amsterdam om onze activiteiten te bezoeken. Dit doen we door zowel qua locatie als qua programmering aanlokkelijke 
evenementen te organiseren, waarbij de drempel van hoge toegangsprijzen wordt weggenomen. Als alternatief zal er een vrije 
gift gevraagd worden, zodat er naar draagkracht kan worden bijgedragen. We verwachten hiermee op termijn een groter en 
diverser publiek aan ons te binden binnen ons eigen werkveld, de Indische buurt. Belangrijke sleutelfiguren bij het bereiken 
van deze doelgroep zijn de musici die zelf onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Zij zullen nauw betrokken worden bij de 
ontwikkeling van de organisatie en activiteiten.
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Nieuw publiek
Sinds de oprichting richt Jazzfest zich nadrukkelijk op jongeren en studenten vanaf ongeveer 18 jaar en volwassenen tot 
ongeveer 35 jaar. Dit zijn veelal mensen die geïnteresseerd zijn in muziek en aanverwante kunstvormen, maar niet per se zijn 
ingevoerd in jazz en impro. Deze bezoekers komen uit Amsterdam 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. De ervaring tijden 
ons festival is vervolgens voor een deel van deze mensen aanleiding om ook andere Jazzfest-activiteiten te bezoeken. Voor 
deze groep zijn, met name bij de eerste kennismaking, de afzender en de locaties van belang: ze worden getipt door vrienden 
of komen vaker in Studio/K, Kriterion of andere (studenten)plekken. 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. De boodschap 
‘uitverkocht’, die we bij de laatste edities van verschillende Jazzfest-activiteiten konden communiceren, hebben een duidelijk 
signaal afgegeven: Jazzfest is populair. Om zeker te zijn dat je erbij kunt zijn moet je op tijd je ticket bemachtigen. Dit is goed 
voor de buzz onder deze doelgroep. Voor de nieuwe activiteiten van Jazzfest 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. Ook lezen ze de berichten van partners als Bimhuis, Splendor en het 
CvA. Zij waarderen de inspanning die Jazzfest 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 Satelliet activiteiten die gepland 
staan zullen nieuwe liefhebbers bereiken, omdat zij via onze ‘peers’ in de stad meer met ons in aanraking zullen komen. Wij 
verwachten dat deze nieuwe Jazzfest-activiteiten bij deze groep in de smaak zullen vallen. Het is een uitbreiding van het 
assortiment waaruit zij hun keuzes gewoonlijk maken, waarbij de door ons gepresenteerde nieuwe samenwerkingen van musici 
een aantrekkelijk aspect zal zijn bij liefhebbers.

Basisschooljeugd en hun ouders
Jazzfest voor Kids is specifiek gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Wij hechten er belang aan om ook 
de jonge Amsterdammertjes in aanraking te laten komen met inspirerende wereld van muziek, muziek maken, creëren en 
improviseren. We hopen hiermee bij te dragen aan de algemene interesse in muziek, kunst en cultuur. Een interesse die we 
graag op jonge leeftijd proberen aan te wakkeren. Ouders zijn bij kinderen op deze leeftijd de beslissers. Zij worden, middels 
het programma voor hun kinderen, aangesproken via onze eigen kanalen en via voor hun vertrouwde kanalen als de OBA en 
websites die speciaal gericht zijn op het adverteren voor culturele activiteiten.

Artiesten
Een derde doelgroep bestaat uit de artiesten in de Amsterdamse scene. Jazzfest 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, met specifiek voor 2021-2024 de toevoeging van de artiest woonachtig in Amsterdam Oost. Meer dan op 
andere festivals komen musici tijdens onze activiteiten kijken naar vakgenoten, denken ze mee en dragen ze bij aan de buzz 
rond de Jazzfest-activiteiten. Dit zal alleen maar toenemen, gezien de plannen. Wat betreft  de Jazzfest buurtconcerten zullen 
zij zelf een actieve rol krijgen in het kiezen en selecteren van het programma en de connectie met de locale achterban. Deze 
voor-en-door-functie die helemaal past in deze tijd zal naast een positieve spin off wat betreft het trekken van publiek ook 
een Jazzfest-investering zijn in de culturele diversiteit en inclusie van de bewoners van de Indische buurt en Amsterdam oost. 
Daarnaast worden de activiteiten er ook nog eens interessanter en geloofwaardiger door.

Netwerk
Tenslotte kent Jazzfest grote waarde toe aan haar zorgvuldig opgebouwde netwerk van (media) partners, fondsen,
subsidiënten, sponsors en donateurs. Deze groepen worden actief betrokken bij de activiteiten en opgezocht voor feedback en 
als sparring- en samenwerkingspartners. Sponsors en donateurs worden in het volgende hoofdstuk verder besproken.

Beknopt marketingplan 2021 – 2024 

De belangrijkste punten uit het marketingplan:

•• Uitbouw nieuwsbrief (naar 2500 abonnees in 2021/2022).

•• Uitbouw followers op social media. In 2021/2022:
 Instagram naar 2500 followers, 
 Facebook naar 5000 page likes en followers, 
 Twitter naar 2500 followers

•• Inzet free publicity & (online)partners.

•• Offline campagnes: posters, flyers, programmaboekjes i.s.m. Flyerman en Centercom.

•• Doorontwikkelen van huisstijl: zowel aankleding op evenementen als alle communicatiemiddelen, waarbij alle
 elementen zowel los werken als elkaar aanvullen en een verhaal vertellen.  

•• Online: gericht versterken zichtbaarheid social media, website en advertising. Specifieke campagnes voor    
 verschillende doelgroepen: vaste bezoekers, buurtbewoners, (conservatorium en kunsten)studenten, algemene 
 festivalgangers en Amsterdamse jazzliefhebbers.

•• Continuiteit van events koppelen aan regelmatige social media stories, die achtergrond info geven en followers   
 aantrekken.
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Expliciete marketinggedachtes in verband met nieuwe Jazzfest-onderdelen 

Jazzfest Buurtconcerten

•• De doelgroep voor de Buurtconcerten is lokaler dan de gebruikelijke doelgroep. Winkels en ondernemers uit de 
 Indische Buurt zullen expliciet betrokken worden bij de offline PR en bij het verspreiden van de mond tot mond 
 reclame.

•• Voor sociale media ontwikkelt Jazzfest een ludieke campagne die gaat over het ontdekken van de Indische Buurt en 
 het zien en horen van muziek met andere oren en ogen op de verschillende concertlocaties. 

Jazzfest Minifesten

•• De organisatie zoekt ruggensteun in de PR bij het Bimhuis om het Minifest in januari te promoten. 

•• Een Minifest op een plek in de stad met een laboratoriumfunctie zoals Splendor vraagt om een originele lancering. 
 Samen met artiesten wordt in een voorbereidend traject een video campagne over het minifestival gemaakt.
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6.
Cultureel Ondernemerschap

Organisatie, medewerkers en partners
Jazzfest Amsterdam heeft 10 jaar met nagenoeg hetzelfde team zijn werkzaamheden verricht. Wij zijn trots op dit team, 
dat op een effectieve manier in staat bleek om in harmonie samen te werken en tegelijkertijd kritisch te zijn waar nodig. Op 
het moment van schrijven van dit plan dienen zich echter enkele wijzigingen aan binnen de organisatie. Uiteraard zal de 
Governance Code Cultuur hierbij worden nageleefd. Inmiddels (januari 2020) heeft het nieuwe team reeds vorm gekregen. 
Hierbij is gekozen voor een iets andere organisatiestructuur, die hieronder zal worden toegelicht. Ruim voor aanvang van de 
periode 2021-2024 zal deze transitie voltooid zijn. Uiteraard worden partners op de hoogte gebracht wanneer dit het geval is.

•• Stichtingsbestuur
Stichting Jazzfest Amsterdam hanteert het directiemodel. De dagelijkse gang van zaken is in handen van de directie en het 
beleid wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze werkverhouding is verwoord in een directiereglement. Het bestuur 
bestaat uit: 

-Vacature (voorzitter) - allround (cultuur)professional
-Sophie Bergisch (penningmeester) - Accountant bij Joinson & Spice. 
-Sigrid Paans (secretaris) - Head of Jazz Department bij het Conservatorium Maastricht. 
-Vacature (algemeen lid)
-Vacature (algemeen lid)

*Op het uittreksel van de Kamer van Koophandel zal nog het oude bestuur vermeld staan (Vingerhoeds/Van Olffen/Paans). Zij 
dragen als bestuur nog de verantwoordelijkheid voor dit plan. Na afronding van Jazzfest 2020 zal het nieuwe bestuur medio 
2020 worden geïnstalleerd.

Belangrijk in de rol van voorzitter is dat hij/zij bestuurlijke of management-ervaring heeft binnen de culturele sector (liefst ook 
in de (jazz)muziek) en daarbij een goede representatieve rol kan vervullen namens de organisatie. De rol van penningmeester 
zal met ingang van juni 2020 anders worden ingevuld. Sophie Bergisch zal meer betrokken zijn bij de dagelijkse financiële 
werkzaamheden en daarmee nauw samenwerken met de directeur en het managementteam. Als oud-bestuurder van Studio/K 
heeft Sophie veel affiniteit met Jazzfest. Waar het bestuur tot op heden uit 3 personen heeft bestaan zal het nieuwe bestuur 
worden uitgebreid naar 5 leden. Door een vierde en vijfde persoon toe te voegen binden we meer kennis en knowhow aan onze 
organisatie en kunnen we hier gericht mensen voor benaderen die bij de nieuwe ambitie een sleutelrol kunnen spelen (de buurt 
in, culturele verbinding zoeken etc.)  Daarmee vergroten we de culturele diversiteit binnen onze organisatie en zetten we de 
kwaliteiten van de bestuursleden heel gericht in. Isa van Bosset (Fonds Oost) heeft de intentie om plaats te nemen in het 
bestuur vanaf medio 2020. Momenteel worden gesprekken gevoerd met Nooshi Forozesh (Meevaart) en Ikaros van Duppen 
(voorheen Buma Cultuur) voor de twee nog in te vullen plekken.
 
•• Directeur & Programmeur 
Felix Schlarmann is Algemeen Directeur & Programmeur.
Felix is jazzdrummer (MMus) en maakt in die hoedanigheid actief onderdeel uit van de Amsterdamse en Nederlandse 
Jazzscene. Ook is Felix hoofdvakdocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als initiatiefnemer en programmeur 
van Jazzfest Amsterdam is hij van binnenuit op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe projecten 
en jong talent. Daarnaast is hij door zijn podiumervaring als jazzmuzikant in binnen- en buitenland, maar ook vanwege zijn 
organisatorische activiteiten een spilfiguur in de Amsterdamse jazzscene. 

Felix geeft leiding aan het managementteam dat het leeuwendeel van alle werkzaamheden verricht: 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 verricht door dit 
team. 

•• Managementteam
Voor specialistische werkzaamheden prijst Jazzfest zich gelukkig te kunnen samenwerken met een divers en jong team aan 
specialisten en professionals, te weten:

- Felix Schlarmann – Algemeen Directeur & Programmeur

- Cro Lampe – Hoofd Productie & Festival Manager

- Ralph-Hermen Huiskamp – Hoofd Marketing & Communicatie

- Tineke Teerink - Hoofd Vrijwilligers & Medewerker Productie Jazzfest Amsterdam. 

- Iris Oltheten - Coördinator Jazzfest voor Kids.

- Rebecca Kraanen - Hoofd Sponsors en Donateurs. 
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•• Externe partners en samenwerkingen
Om onze activiteiten goed te kunnen organiseren werken wij samen met uiteenlopende partners. Deze organisaties dragen bij 
aan het slagen van de verschillende Jazzfestactiviteiten en wij hechten dan ook veel waarde aan deze samenwerkingen. Bij elk 
evenement wordt met verschillende partners gewerkt (fotografen, vrijwilligers etc). Onze vaste organisatie-partners zijn:

- Norbert Kögging (oud zakelijk leider, betrokken t/m editie 2020) - Beleidsadviseur

- Vera Vingerhoeds & Tijs van Olffen (oud-bestuursleden) – Beleidsadviseur

- Geert Drion (Adviseur Culturele Organisatievormen in het Publieke Domein) - Beleidsadviseur

- Floris Vlaanderen – technische ondersteuning activiteiten bij Studio/K

- 40Rovers – Grafisch design

- Eric van Nieuwland – Huisfotograaf

- Vaste vrijwilligers – Voor de’zwaardere’ vrijwilligersposten (stagemanager, ticketscan etc.) werken we met een vaste 
 pool vrijwilligers. Deze worden aangevuld met vrijwiligers die grotendeels student zijn aan het CvA. In totaal werken 
 we op jaarbasis met 50 a 60 vrijwilligers.
- DSL Licht & Geluid – Licht en geluid voor het festival

- Pianoverhuur Amsterdam – levering vleugels en piano’s.

- Bimhuis Amsterdam – Locatiepartner Jazzfest Minifest en sparringpartner/adviseur op het gebied van   
 programmering en beleid. Ook ondersteunt het Bimhuis Jazzfest op het gebied van promotie. 

- Conservatorium van Amsterdam – Programma-partner. Zij nemen een deel van de gages van 
 CvA-alumni voor hun rekening en samen wordt een internationale artiest geëngageerd en gefinancierd, die
 samenwerkt met een studenten ensemble en masterclasses geeft op het CvA- Studio/K - locatie- en    
 promotiepartner Jazzfest Amsterdam en Jazzfest Talks.

- StayOkay Zeeburg - locatiepartner Jazzfest Amsterdam. 

- OBA Javaplein – locatie- en promotiepartner Jazzfest Amsterdam en Jazzfest voor Kids.

- Elthetokerk - locatiepartner Jazzfest Amsterdam.

* Gaandeweg de periode 2021-2024 zullen voor de nieuwe activiteiten, zoals aangegeven in hoofdstuk 4, locatiepartners 
worden toegevoegd. Concreet contact hierover is er met De Meevaart, Cybershoek, Nowhere, de NedPho Koepel, het Badhuis 
op Javaplein en Splendor.

Financieringspartners zijn:

- Amsterdams Fonds voor de Kunst - Publieke inkomsten in de vorm van subsidie

- Fonds Podiumkunsten (incidentele projecten) - Publieke inkomsten in de vorm van subsidie

- SENA Performers - Particuliere inkomsten in de vorm van sponsoring

- DSL Licht & Geluid - Particuliere inkomsten in de vorm van sponsoring

- Drumland - Particuliere inkomsten in de vorm van sponsoring

*Naast deze partners die in het verleden trouw zijn gebleken aan onze organisatie zullen we nieuwe financieringsmogelijkheden 
gaan onderzoeken. Met namen op het gebied van particuliere fondsen verwachten we enkele nieuwe partners op projectbasis 
te kunnen binden aan Jazzfest. Denk hierbij aan het P.B. Cultuurfonds, het VSBFonds, Stg. Dioraphte e.a.

Governance en fair practice
Zoals blijkt uit dit plan onderschrijven wij het belang van de Governance Code Cultuur en Fair Practice Code. Onze wijze van 
bedrijfsvoering (directiemodel) zorgt voor een goede balans van taken en verantwoordelijkheden. Er is een directie-reglement 
opgesteld waarin staat beschreven hoe de samenwerking tussen stichtingsbestuur en directie/managementteam vorm wordt 
gegeven. Daarmee scheppen we de voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering. We conformeren ons dan ook volledig aan 
de richtlijnen en principes die hierin zijn opgenomen.  

Ook de Fair pay, fair share, fair chain gedachte uit de Fair Practice code onderschrijven wij. Medewerkers en musici werken 
onder redelijke omstandigheden tegen een redelijke vergoeding. Het bestuur functioneert hierbij onbezoldigd. Wat betreft de 
musici hanteren wij minimaal de SENA-norm van €250 per persoon. Bij de vergoedingen voor leden van ons managementteam 
staat echter de verhouding tussen de aan de cultuursector verstrekte gelden en de verwachte tegenprestaties van 
medewerkers soms dusdanig onder druk, dat medewerkers dikwijls onderbetaald worden en niet ‘loon naar werken’ krijgen. 
De Raad voor Cultuur en de Sociaal Economische Raad noemen de beloningen binnen de cultuursector zorgwekkend. Ook 
wij moeten tot op heden regelmatig steunen op extra inzet van onze medewerkers om projecten en overige werkzaamheden 
op het gewenste niveau gerealiseerd te krijgen. Wij werken eraan om in de (nabije) toekomst deze beloningsstructuur te 
verbeteren. Dit is niet alleen noodzakelijk wat betreft het belonen van medewerkers voor hun inzet, maar ook om op lange 
termijn goede medewerkers aan onze organisatie te binden en daarmee de organisatie sterk te maken en houden.
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De Fair Practice Code verwoordt de instelling en intentie waarmee wij onze taken uitvoeren. Iedereen die een persoonlijke 
investering doet met betrekking tot onze organisatie heeft recht op een constructieve behandeling en honorering. Hierbij 
wordt nagestreefd dat eenieders potentie ten volle tot zijn recht komt. Ook zien wij de 5 kernwaarden van de Fair Practice 
Code als kernwaarden binnen onze organisatie; solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, vertrouwen en transparantie. 

De acht principes uit de Governance Cultuur Code
Het stichtingsbestuur is zorgvuldig tot stand gekomen. Alle leden zijn voor hun functie benaderd vanwege hun specifieke 
kwaliteiten die een meerwaarde voor de organisatie betekenen. Daarnaast handelen de bestuurders onafhankelijk en integer. 
Zij vermijden belangenverstrengeling en zien erop toe dat dit ook onder de medewerkers niet plaatsvindt.  Daarnaast gaan ze 
op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. De bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol 
en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

(Culturele) diversiteit en inclusie (actieplan)
Zoals uit dit plan blijkt ziet Jazzfest culturele diversiteit en inclusie als enorm belangrijke waarden wat betreft 
publieksbenadering, programmering, partners en personeel. Ontwikkeling en verbetering van deze aspecten was uitgangspunt 
bij het ontwikkelen van dit ondernemersplan voor de periode 2021-2024. Wij stelden onszelf daarbij op al deze gebieden de 
vragen: Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En hoe gaan we dit bewerkstelligen?

Publiek
Bij de activiteiten die we ondernemen blijkt dat het lastig is om een divers publiek aan te trekken. Festivals in het algemeen 
trekken met name mensen met een westerse achtergrond en ook Jazz- en aanverwante stijlen (inclusief wereldmuziek in al zijn 
verschijningsvormen) worden met name bezocht door bezoekers met een westerse achtergrond. Jazzfest bevindt zich in de 
Indische Buurt in Amsterdam Oost. Een deel van de stad dat bekend staat om de diverse achtergronden van zijn bewoners.
Voor Jazzfest is dit een mooie kans om, meer dan voorheen, naar het publiek toe te komen en ‘de buurt in’ te gaan. 

Wij doen dit door met ons festival de deur van Studio/K en StayOkay uit te gaan en naast deze locaties ook locaties in de 
wijk te betrekken. Deze locaties zijn benaderd, mede om de diverse achterban die zij hebben, die Jazzfest in samenwerking 
met deze locaties kan bereiken. Jazzfest Buurtconcerten is bedacht om precies aan deze wens van een diverser publiek te 
kunnen voldoen. De concerten vinden plaats op plekken in de buurt waar het publiek, met name publiek met een niet westerse 
achtergrond, graag komt. Naast deze activiteiten zullen we met alle andere activiteiten kijken hoe we meer de verbinding met 
de bewoners in de buurt en dus met publiek met een diverse achtergrond kunnen benaderen. Zo gaat een tweede jaarlijkse 
editie van Jazzfest voor Kids plaatsvinden bij de Meevaart, waar niet westerse muziek onderdeel is van de workshops.

Programmering
De Amsterdamse jazzscene bestaat uit musici die van over de hele wereld komen. Daarmee was ook de jaarlijkse 
programmering van het festival al een bont internationaal geheel. Voor de buurtconcerten zullen er nieuwe samenwerkingen 
plaatsvinden tussen musici uit de buurt met een niet-westerse achtergrond en Amsterdamse jazzmusici, hierbij zullen de 
verschillende muziekstijlen met elkaar versmelten wat zeer boeiende resultaten zal opleveren. Wanneer deze samenwerkingen 
goed bevallen en ze verdienen een ander podium, dan wil Jazzfest deze concerten ook boeken bij een editie van een Minifest 
elders in de stad of natuurlijk tijdens het festival in maart. Organisaties waarmee we samenwerken om de juiste connecties 
te maken zijn Sound of Change en Connecting Strings. Dit zijn organisaties die bezig zijn met de integratie van niet westerse 
mensen in onze maatschappij met kunst en muziek als middel.

Partners
Zoals bij ‘programmering’ genoemd zijn de partners wat betreft de muzikale inhoud met name Sound for Change en 
Connecting Strings. Daarnaast zijn er diverse musici actief die zelf in de Indische Buurt wonen. Ook zij zullen betrokken worden 
bij de ontwikkeling van onze projecten. Locaties als de Meevaart, de OBA en de Elthetokerk zijn plekken met een achterban 
van veel mensen met een niet westerse achtergrond. Met deze partners zal voor verschillende projecten nauw worden 
samengewerkt zoals in de bovenstaande hoofdstukken reeds is beschreven.

Personeel
Aangemoedigd door de Code Culturele Diversiteit, maar ook de behoefte van Jazzfest zelf om meer onderdeel te zijn van de 
wijk en Amsterdam Oost hebben wij onderzocht hoe we concreet meer diversiteit en inclusie kunnen bewerkstelligen binnen 
onze organisatie. De wisselingen binnen zowel bestuur als management-team zijn een unieke kans om hier grote stappen in 
te zetten. Een kans die Jazzfest niet laat passeren, zoals te lezen is eerder in dit hoofdstuk. Binnen het bestuur zal plaats zijn 
voor culturele verbinders met een duidelijke connectie binnen de Indische buurt. Daarnaast zorgen zij voor een goede balans 
binnen het bestuur zelf. Wat betreft vrijwilligers werken we nauw samen met het CvA. De studenten die zich van daaruit 
aanmelden komen van over de hele wereld. Gevolg hiervan is dat ons vrijwilligersbestand al enorm divers is. De komende jaren 
gaan we daarnaast, onder anderen via onze buurt-partners, inzetten op vrijwilligers vanuit de buurt. Wanneer dit lukt en bij 
meerdere Jazzfest-activiteiten succesvol betrokken zijn is het mogelijk om nog actiever te worden binnen onze organisatie. Zo 
verbinden we kwaliteit en diversiteit ten bate van de medewerker, onze organisatie en onze projecten.

Het verleden, heden en toekomst
Jazzfest heeft tot begin 2020 gewerkt met een vaste kern medewerkers en bestuur. Grotendeels voldeed deze niet aan de 
eisen en sociaal wenselijke normen die omschreven staan in de hierboven genoemde cultuurcode culturele diversiteit en 
inclusie. Mede door de strategie-keuze om meer de wijk in te gaan, wat impli-ceert dat we nadrukkelijker de connectie zoeken 
met publiek en organisaties met een diverse culturele achtergrond, vallen en aantal zaken samen die wat betreft de wensen
op het gebied van culturele diversiteit en inclusie een zeer positief effect hebben.

16



Door nieuwe bestuursleden, die duidelijke connecties hebben binnen de cultureel diverse buurt, verzekeren we ons van kennis 
en ervaring wat betreft de benadering van deze groepen en het onderhouden van de relatie. In de toekomst zal Jazzfest 
steeds meer verweven zijn met de buurt, haar inwoners en de verschillende organisaties die er thuis zijn. 

Ontwikkeling medewerkers, deskundigheidsbevordering (Opleidingen, cursussen en conferenties)
Onze organisatie bestaat voornamelijk uit jonge mensen die toch hun sporen al hebben verdiend. Uiteraard zien wij het belang 
van de ontwikkeling van de leden van het management-team. Om deze reden zal er jaarlijks een budget worden gereserveerd 
die gericht is op de ontwikkeling van de medewerkers.  Jaarlijkse zullen de internationale jazzcongressen Jazzahead in Bremen 
en de InJazz conferentie in Rotterdam worden bezocht. Daarnaast zal er gekeken worden naar de behoefte die er is, zodat 
er heel gericht keuzes gemaakt kunnen worden. Organisaties als ‘Atelier for Young Festival Managers’, het ‘European Jazz 
Network’, ‘The Jazz Congress’ bieden zeer interessante programma’s aan. 

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. Dit plan zal worden doorontwikkeld zodat ook in de 
periode 2021-2024 hier belangrijke stappen in gezet kunnen worden. Sinds medio 2019 beschikt Jazzfest over een ANBI-
status (cultuur), dat ons in staat stelt om sponsors en donateurs, met name fiscaal, meer te bieden dan voorheen. Ook de 
ontwikkeling wat betreft het aantal Jazzfest-activiteiten biedt hier nieuwe kansen. We hebben sponsoren en donateurs meer 
te bieden qua engagement en ook qua tegenprestaties. 

Risicobeheersing (SWOT-analyse)
De SWOT-analyse wordt gebruikt om in kaart te brengen waar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen liggen voor de 
lange termijn. Deze analyse is een belangrijke bron wat betreft de strategiebepaling. 

STRENGHTS
•• Jong, ambitieus (nieuw) team met artistiek inhoudelijk én productioneel gevoel voor jong, open publiek
•• Sterke Amsterdamse programmering met ruimte voor amusement en verdieping
•• Unieke combinatie van festivallocatie(s) en artistieke inhoud
•• Unieke samenstelling publiek met bijna 50% jonger dan 35 jaar
•• Intensieve samenwerking met culturele instellingen uit de stad én de buurt, en onderwijs 
•• Sterke groei sociale media platforms (online presence); goede ontwikkeling in online publieksontwikkeling
•• Aantrekkelijke toegangsprijzen voor jong publiek en (nieuw) publiek

WEAKNESSES
•• Geringe weerstandsreserve;
•• Geringe inkomsten uit ticketverkoop ivm aantrekkelijke toegangsprijzen
•• Unieke locaties hebben geringe capaciteit; veel zalen en programma (veel kosten) voor relatief weinig publiek
•• Gering budget voor personeelsbestand (kwaliteit behouden, werkdruk verlaging); afhankelijk van jaarlijkse subsidies, 
 langdurige afspraken (zekerheiden) niet mogelijk
•• Te gering programmeerbudget om kwalitatief hoogwaardig te programmeren door het jaar heen

OPPORTUNITIES
•• Veelbelovende ideeën voor uitbouw Jazzfest door het jaar heen en in de buurt
•• Groei culturele samenwerkingen. Dit biedt kansen in de stad en opent nieuwe deuren
•• Groei digitalisering - belang nieuwe producten als blogs, vlogs e.d. stijgt. Video Podcast ivm Jazzfest Talks brengt Jazzfest  
 voor het eerst actief online!
•• Door de Jazzfest buurtconcerten gaat Jazzfest nadrukkelijk crossovers aan met niet westerse muziek en musici uit de  
 Indische buurt aan, waardoor een bredere doelgroep toegankelijk wordt.
•• Door de nieuwe concepten vanaf 2021 spreken we niet alleen jong en oud maar ook westers en niet westers publiek aan.
 Met publieksvergroting en sociale cohesie als gevolg.
•• Door de locaties tijdens het festival, maar ook tijdens de buurtconcerten door de Indische buurt te verspreiden worden ook 
 lokale ondernemers actief betrokken en gaat de Jazzfest visie ‘leven’ in de buurt
•• Verhuizing van het festival van november naar maart heeft twee keer goed uitgepakt en belooft veel goeds voor de 
 toekomst

THREATS
•• Festivals zetten de trend qua experience (sfeer, spektakel) waar evenementen tegenwoordig aan moeten voldoen. 
 Dit vereist extra - amper beschikbare – geldmiddelen, maar leid evtl ook af van de inhoud
•• Extreme concurrentie in Amsterdam door andere events
•• Het is lastig om een niet-westers publiek te interesseren voor geïmproviseerde muziek
•• Opvallende fysieke marketing (druk) is extreem kostbaar in Amsterdam.
•• Sinds 2010 neemt sponsoring in Nederland jaarlijks met 1,5% af en ligt bij Nederlandse pop podia mo-menteel op 1,8% van 
 hun inkomsten. Jazzfest Amnsterdam heeft op haar website een mooi platform voor sponsors geschapen maar kan   
 fundraising alleen verbeteren met groter personeelsbestand.
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7.
FINANCIËN

Wij hopen dat het Amsterdams Fonds voor de Kunsten Jazzfest ondersteunt met een bijdrage van € 170.000 verdeeld over 
4 jaar om de gestelde ambities voor het festival, zoals het betrekken van de Indische Buurt bij de extra programmering, 
en de andere geplande nieuwe projecten te realiseren. Met een structurele steun van het AFK kunnen we Amsterdam een 
stadsbreed festival aanbieden met een (inter)nationale uitstraling en een buurtgerichte sfeer waarin nieuw publiek kennis kan 
maken met jazz in zijn breedste vorm.

Toelichting kosten
Jazzfest is een festival dat betreft organisatie, marketing en programmering afhankelijk is van subsidiënten, sponsors, 
particulieren, partners, bezoekers en goodwill. De ingeslagen weg van de afgelopen jaren blijkt succesvol en zetten we graag 
voort in een komende Kunstenplanperiode van vier jaar. De totale begroting van Jazzfest bedraagt in 2021 € 113.240,- 
oplopend naar €156.140 in 2024. Hiervan is ruim 40% bestemd voor de programmering, 40% voor de productie van de 
activiteiten, 10% voor marketing en 10% voor organisatiekosten/beheer. De ambitie is om Jazzfest de komende vier jaar uit 
te breiden met meerdere activiteiten waaronder buurtconcerten, PopUp-concerten, en extra edities van Minifest en Jazzfest 
voor Kids. Ook het festival breidt jaarlijks uit met een aantal nieuwe locaties, waardoor het aantal van 850 bezoekers in 
2021 stapsgewijs oploopt naar 1200 bezoekers in 2024. Dit verklaart dat de benodigde budgetten voor onze activiteiten en 
uitbreiding van het festival jaarlijks stijgen.

Activiteitenlasten/Beheerlasten
Onder de activiteitenlasten scharen wij de eerste 3 hoofdposten van de vierjarenbegroting namelijk: Programma, Techniek/
locaties/productie & Marketing/communicatie. De beheerlasten zijn de kosten die wij jaarlijks maken om de organisatie 
draaiende te houden en continuïteit hierin aan te brengen en te houden. Administratie, bestuursvergaderingen, sponsor/
fondsenwerving en dagelijkse leiding maken hier deel van uit. Zowel bestuur als team werken het hele jaar mee waarvan de 
nadruk uiteraard op de festivalperiode zal blijven liggen. Door het jaar heen en tijdens het festival werken wij met freelancers, 
niemand is in vaste dienst. Voorafgaand aan de werkzaamheden schatten we met de medewerker de aard van het werk in en 
komen een financiële vergoeding overeen (fixed fee). Alle vrijwilligers werken op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Publieksinkomsten
Deze inkomsten bestaan uit de kaartverkoop van het festival en bijdragen en/of kaartverkoop van workshops en extra 
buurtgerichte activiteiten en concerten. De inkomsten uit recettes maken per jaar ongeveer 21% deel uit van de begroting. 
Omdat Jazzfest een breed en jong publiek wil bereiken dat niet altijd op voorhand geld kan of wil vrijmaken voor cultuur 
worden de entreeprijzen (met name voor studenten) relatief laag gehouden. De prijs van de 100 Early Bird tickets die we 
jaarlijks verkopen houden we hetzelfde om de mogelijkheid te blijven bieden aan (nieuwe) bezoekers om laagdrempelig in te 
kunnen stappen. Desalniettemin zullen de ticketprijzen jaarlijks stijgen zie ook bijlage hieronder.

TICKETPRIJZEN EN GESCHATTE INKOMSTEN JAZZFEST FESTIVAL 2021/2024

Gelukkig kunnen wij de laatste jaren spreken van een groeiend aantal verkochte kaarten. De uitbreiding van locaties en 
samenwerking met andere instellingen in de buurt zorgt ervoor dat de kaartverkoop jaarlijks een stijgende lijn laat zien, met 
de laatste twee uitverkochte edities als resultaat. In 2023 en 2024 hebben we de ambitie om ook de NedPhO koepel op het 
Obiplein bij het festival te betrekken, en als officiële festivallocatie toe te voegen. 

Het tweede deel van de inkomsten die wij ophalen zijn recettes uit de buurconcerten, Minifest (ism Splendor), Jazzfest voor 
Kids en de Pop-Up concerten buiten het festival om. Deze inkomsten uit recettes zijn in verhouding vrij laag. Met name bij de 
buurtgerichte activiteiten houden wij de toegangsprijzen uit sociale beweegredenen bewust op een minimaal niveau.

Verkoop Service 
kosten gem.

Min service 
kosten

ex btw totaal opbrengst
ex service ex btw

aantal 
bezoekers

2021/850 bezoekers 90% aantal bezoekers

Ticketprijs regulier € 32,50 € (1,65) € 30,85 € 28,30 € 11.321 400

Ticketprijs student € 22,50 € (1,65) € 20,85 € 19,13 € 5.069 265

Ticketprijs Early Bird € 19,50 € (1,65) € 17,85 € 16,38 € 1.638 100

€ 18.028 765

2022/ 975 bezoekers 90% aantal bezoekers

Ticketprijs regulier € 35,00 € (1,65) € 33,35 € 30,60 € 15.359 502

Ticketprijs student € 24,00 € (1,65) € 22,35 € 20,50 € 5.639 275

Ticketprijs Early Bird € 19,50 € (1,65) € 17,85 € 16,38 € 1.638 100

€ 22.636 877

2023/ 1100 bezoekers 90% aantal bezoekers

Ticketprijs regulier € 37,50 € (1,65) € 35,85 € 32,89 € 20.227 615

Ticketprijs student € 25,50 € (1,65) € 23,85 € 21,88 € 6.017 275

Ticketprijs Early Bird € 19,50 € (1,65) € 17,85 € 16,38 € 1.638 100

€ 27.882 990

2024/ 1200 bezoekers 90% aantal bezoekers

Ticketprijs regulier € 40,00 € (1,65) € 38,35 € 35,18 € 23.925 680

Ticketprijs student € 27,00 € (1,65) € 25,35 € 23,26 € 6.977 300

Ticketprijs Early Bird € 19,50 € (1,65) € 17,85 € 16,38 € 1.638 100

€ 32.539 1080

18



TICKETPRIJZEN EN GESCHATTE INKOMSTEN JAZZFEST EXTRA ACTIVITEITEN 2021/2024

•Minifest Splendor is gebasseerd op 80 bezoekers maar Jazzfest ontvangt de helft van de recette opbrengst

Sponsors, partners & samenwerkingsverbanden
Jazzfest werkt samen met veel andere culturele en locatie-partners om het festival te organiseren. Deze krachtenbundeling 
is de drijvende kracht achter het festival. Partners ondersteunen Jazzfest door onder meer zalen, technici en 
marketinginspanningen te leveren: een bijzondere vorm van interne sponsoring. Op deze wijze worden kosten verdeeld in 
zowel budget als marketingaandacht en ontstaat met een relatief bescheiden budget een breed en kwalitatief hoogstaand 
programma voor verschillende doelgroepen.

Bedrijven en particulieren
Er is afgelopen jaar een eerste inventarisatie gedaan langs een aantal non-profit instellingen en bedrijven met secundaire 
sociaal maatschappelijke doelstellingen. In de voorbereiding op de aankomende editie hopen we een en ander te mogen 
verzilveren. Dat geldt ook voor particulieren. We werken met een aantrekkelijk sponsorpakket en stellen hier de komende jaren 
ook graag wat extra uren voor beschikbaar.

Private fondsen
Jazzfest biedt een gebalanceerd programma met ruimte voor artistieke ontwikkeling van jazz en talent. Het festival biedt een 
artistiek hoogwaardig programma en dat willen wij ook gedurende de komende vier jaren verder uitbouwen. Met de uitbreiding 
van een laagdrempelig buurtprogramma, brengen wij hoogwaardige live jazz op ongebruikelijke plekken voor een onbevangen 
en nieuw publiek. In het bijzonder richt het buurtprogramma zich op publiek dat vaak verstoken blijft van live muziek, zoals 
senioren, kinderen, publiek van niet westerse komaf. Jazzfest biedt met haar activiteiten meerwaarde op artistiek-inhoudelijk, 
cultureel en maatschappelijk niveau voor Amsterdam en in het bijzonder de Indische buurt, en breder op (inter)nationale 
schaal en voor de jazzscene zelf. Steun van o.a. fondsen met een maatschappelijke en/of culturele doelstelling is onmisbaar 
om deze meerwaarde te verzilveren en Jazzfest tot een succes te maken. 

Publieke middelen/ Overheidsfondsen
In tegenstelling tot vorige jaren komt Jazzfest niet meer in aanmerking voor een structurele subsidie van het Fonds Podium 
Kunsten. Dit is de voornaamste reden voor het feit dat wij een groter beroep doen op het AFK voor een structurele bijdrage. 
Wél willen wij in 2024 een incidentele projectsubsidie aanvragen bij het FPK in het kader van twee uitgewerkte PopUp 
concerten met een eventuele samenwerking met het Nederlands Philhamonisch Orkest.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017-2020 
In 2017 ontvangt Stichting Jazzfest voor het eerst tweejarige subsidies van zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 
als van het Fonds Podiumkunsten (FPK). In hetzelfde jaar wordt besloten om Jazzfest te verplaatsen van november 2017 naar 
maart 2018, wat ertoe leidt ertoe dat er in 2017 geen Jazzfest-activiteiten plaatsvinden. Geluk bij een ongeluk hierbij is, dat 
er organisatorische en financiële ruimte ontstaat om de gewenste langetermijnvisie te ontwikkelen, vorm te geven en in de 
praktijk te brengen. De vruchten hiervan worden geplukt in de jaren 2018 en 2019 waar het festival ruim vooraf uitverkocht is. 
Dit was een enorme beloning voor de professionalisering die doorgevoerd werd in de voorgaande periode. Het festival in maart 
2020 is in volle voorbereiding op het moment van dit schrijven. De eerste tickets zijn inmiddels verkocht en het belooft weer 
een goede editie te worden. 

Verkoop Service 
kosten gem.

Min service 
kosten

ex btw totaal opbrengst
ex service ex btw

aantal 
bezoekers

2021

Jazzfest v Kids festival € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

Minifest ism Splendor recette 50/50 € 12,00 € (1,65) € 10,35 € 9,50 € 380 40

Jazzfest v Kids Meevaart € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

2 buurtconcerten € 2,50 - € 2,50 € 2,29 € 161 70

€ 770 140

2022

Jazzfest v Kids fesival € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

Minifest ism Splendor recette 50/50 € 12,00 € (1,65) € 10,35 € 9,50 € 380 40

Jazzfest v Kids Meevaart € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

4 buurtconcerten € 2,50 - € 2,50 € 2,29 € 298 130

€ 1.138 230

2023

Jazzfest v Kids fesival € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

Minifest ism Splendor recette 50/50 € 12,00 € (1,65) € 10,35 € 9,50 € 380 40

Jazzfest v Kids Meevaart € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

6 buurtconcerten € 2,50 € (1,65) € 2,50 € 2,29 € 447 195

1 PopUp concert € 12,50 - € 10,85 € 9,95 € 995 100

€ 2.282 395

2024

Jazzfest v Kids fesival € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

Minifest ism Splendor recette 50/50 € 12,00 € (1,65) € 10,35 € 9,50 € 380 40

Jazzfest v Kids Meevaart € 10,00 € (1,65) € 8,35 € 7,66 € 230 30

8 buurtconcerten € 2,50 € (1,65) € 2,50 € 2,29 € 596 260

2 PopUp concerten € 12,50 - € 10,85 € 9,95 € 3.484 350

€ 4.920 710
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