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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eindverslag 2021 van Stichting Jazzfest Amsterdam.  
Dit verslag is opgesteld na afloop van opnieuw een jaar met wisselende corona restricties 
die in grote mate invloed hadden op de uitvoering van de door ons geplande activiteiten.  
Het geplande JazzFest Amsterdam op zaterdag 20 maart 2021 kon evenals het jaar hiervoor 
niet doorgaan. Aangezien dit in tegenstelling tot 2020 wél van tevoren duidelijk was, werd 
door de organisatie een alternatief plan bedacht dat resulteerde in de JazzFest Online Buurt-
Tour, die op 20 maart 2021 live werd gestreamd op ons YouTube kanaal. 
Video’s van kleinschalige optredens vooraf opgenomen bij winkeliers in de Indische Buurt 
wisselden elkaar af met de live-optredens uit Studio/K.  Het aan het festival verbonden kin-
der-event JazzFest voor Kids werd uitgesteld. 
 
Een live festival werd alsnog op 17 oktober in de OBA op het Javaplein ingehaald onder de 
noemer JazzfEstafette 2021. Dit ging wederom gepaard met de nodige beperkingen, ook kon 
een editie van JazzFest voor Kids in het ‘familie-programma’ worden geïntegreerd. 
Daarnaast hebben er in 2021 nog vier afleveringen van JazzFest Talks plaats kunnen vinden, 
allen online als livestream, deels met een klein publiek.  
In september en december, heeft Jazzfest twee JazzFest BuurtConcerten voor een beperkt 
(door corona) live publiek op locaties in de Indische Buurt georganiseerd met veel succes. 
Het publiek was gretig en snakte naar weer eens een live-concert. 
Jazzfest Minifest, op 3 Januari 2021 in het Bimhuis, vond tevens online als livestream plaats. 
 
Voor de inhoudelijke en financiële afhandeling van Jazzfest Amsterdam 2021 is dit eindver-
slag van belang. Externe partijen, die betrokken zijn geweest bij de realisatie van de activitei-
ten rondom Jazzfest Amsterdam 2021, zullen dit verslag toegezonden krijgen. 
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Terugblik en samenvatting 
 
Jazzfest Amsterdam had op zaterdag 20 maart 2021 voor de 10e keer plaats moeten vinden 
bij Studio/K en StayOkay op het Timorplein en op andere locaties in de Indische buurt in 
Amsterdam Oost. 
Aangezien de maatregelen van de overheid al begin 2021 erop wezen dat grotere live evene-
menten in maart niet mogelijk waren, heeft de organisatie besloten om op 20 maart 2021 een 
alternatief online-festival te organiseren, genoemd de JazzFest Online BuurtTour. 
 
Ondanks deze koerswijziging is het ook dit jaar gelukt om een veelzijdig en afwisselend pro-
gramma samen te stellen. 
De organisatie is er trots op dat het festival zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft als 
springplank voor de vele nieuwe bands en projecten uit de stad, en dat dit zelfs in deze tij-
den van beperkingen en online events nog steeds die rol op zich kan blijven nemen. Veel 
musici kiezen Jazzfest als de perfecte plek om hun nieuwe project het levenslicht te laten 
zien. Het breed georiënteerde en veelal jonge Jazzfest-publiek is daar debet aan. Zij stellen 
zich met veel enthousiasme open voor de, vaak nieuwe, muziek die over hen uit wordt uitge-
stort. 
 
Op 20 maart 2021 had JazzFest er voor de kenner wel iets anders uitgezien dan voorgaande 
edities. Muziek had niet alleen geklonken bij Studio/K en StayOkay maar een uitbreiding met 
twee nieuwe karaktervolle locaties, de Eltheto kerk en de OBA stonden op het plan. 
Zie voor een uitgebreide indruk hiervoor ons Projectplan 2021-2024. 
Bezoekers hadden nu niet alleen vanuit Studio/K buitenom naar de StayOkay moeten lopen, 
zoals voor het laatst gebeurde tijdens echte festival in 2019, maar ook de wijk in moeten 
gaan voor de concerten in de Elthetokerk en de OBA. Dit had een wandelingetje van een 
paar minuten en kennismaking met de Indische Buurt betekend. 
 
JazzFest’s oorspronkelijke plan om in de periode 2021-2024 het concept “Thuis in Oost” (als 
beschreven in projectplan 2021-2024) verder uit te bouwen is daarom in 2021 maar deels 
gelukt.  
Het beoogde programma van JazzFest 2021 zullen wij deels meenemen naar het festival in 
2022 of programmeren we reeds gevraagde artiesten voor andere geplande concerten door 
het jaar heen. Dit uit respect voor de musici die door de Coronacrisis in zwaar vaarwater te-
recht zijn gekomen en alsnog een kans te geven om op Jazzfest te spelen. 
 
 
Aanpassing plannen Jazzfest Amsterdam 2021 ivm maatregelen Corona 
 
Beslissing tot aanpassing plannen 
Ruim twee maanden voorafgaand aan het festival werd duidelijk dat in maart 2021 geen gro-
tere live evenementen mogelijk waren, waarop de organisatie besloot om het geplande festi-
val op 20 maart 2021 online te laten plaatsvinden. De jaarlijkse traditie van een festival in 
maart werd daarmee in ere werd gehouden. Met enige spoed en creativiteit werd een con-
cept bedacht waarin een groot deel van de reeds voor het oorspronkelijke festival benaderde 
artiesten werden gevraagd om mee te werken aan het alternatieve plan van een online editie 
op diverse locaties. De Jazzfest Buurttour werd daarmee een feit. Voorbereid werd een on-
line tv-uitzending vanuit Studio/K op de festivaldatum 20 maart 2021, die met vooraf opge-
nomen video’s van artiesten in buurt winkels werden gecombineerd. De presentatie was in 
handen van Selman Aqiqi.  
Fondsen en partners werden ingelicht over de nieuwe plannen. De nodige technici en film 
crew werden benaderd, artiesten en opnamedagen werden ingepland, draaiboeken werden 
gemaakt en met crew en artiesten stond de hele JazzFest live stream binnen korte tijd als 
een huis, met dank aan de ondernemers en Studio/K uit de Indische buurt. 
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Jazzfest online 
De idee voor een online festival bleek de juiste te zijn en de uitzending werd goed bekeken 
op de avond zelf, maar ook achteraf op het JazzFest YouTube kanaal. Bovendien hielden de 
artiesten die optraden er de eigen originele filmpjes aan over. Een soort win-win situatie. 
Speciaal voor de Online BuurtTour kwam JazzFest in contact met Selman Aqiqi, die o.a. zeer 
actief is voor Indische Buurt Tv en de buurt en zijn bewoners goed kent. Selman werd in 
2021 deel van het Jazzfest team als moderator en gezicht van de BuurtTour, wat de verbin-
ding met de Indische Buurt ten goede kwam. 
Na afloop van deze online editie werden verdere plannen gemaakt hoe de rest van het jaar 
eruit zou komen te zien. De organisatie heeft besloten om in het voorjaar geen live evene-
menten meer te plannen, maar wel online door te gaan met de voor 2021 geplande edities 
van JazzFest Talks, aangezien de eerste online JazzFest Talks in februari 2021 goed werd 
bekeken. 
Ook werden plannen gemaakt voor een live event in oktober, waar dan tevens het traditio-
nele JazzFest voor Kids kon plaatsvinden. Deze plannen resulteerden in de JazzfEstafette 
2021 dat in de OBA op het Javaplein plaatsvond. Ook de twee JazzFest BuurtConcerten, die 
als nieuw onderdeel vanaf 2021 in de Jazzfest plannen staan, hebben op het nippertje nog 
live in het najaar 2021 plaats kunnen vinden op de nieuwe JazzFest locaties, de Elthetokerk 
en de Meevaart. 
 
JazzFest Amsterdam heeft besloten om het oorspronkelijk geplande festival-programma van 
2021 deels mee te nemen naar Jazzfest 2022, of naar een van de andere in 2022 geplande 
events en concerten, omdat niet alle beoogde artiesten hun plek kregen in de programme-
ring van 2021. 
 
Nadat er tijdig met het AFK werd overlegd hoe nu verder te gaan, kon Jazzfest al in het be-
gin van het lopende jaar een helder beeld schetsen van de planning voor 2021 en de financi-
ele situatie. Ondanks de onverwachte wendingen en grillen die corona met zich meebracht is 
het de organisatie gelukt om samen met haar partners snel te handelen, zich aan te passen 
aan de nieuwe situatie en heeft zij zich dankzij de middelen die haar ter beschikking staan 
via het kunstenplan en de andere partners goed kunnen handhaven. Een en ander resul-
teerde in een mooi inhoudelijk en gelaagd programma voor dit gekke rommelige jaar. 
Vooral ook door de coulance van het AFK ivm hun toezegging dat een veranderde begrotin-
gen en verschuiving van inkomsten en kosten geaccepteerd zal worden bevindt zich de or-
ganisatie alsnog in rustig vaarwater. 
Ook veel andere partners hebben begrip en coulance getoond voor de plotselinge verande-
ringen, dankzij de goede relaties die Jazzfest met hen onderhoudt. Toezeggingen van fond-
sen mochten of geannuleerd worden of worden meegenomen naar 2022.  
 
Zoals duidelijk wordt uit de resultaatbegroting houdt Stichting Jazzfest na uitvoering van de 
veranderde evenementen in 2021 nog een bedrag over nadat alle reeds gemaakte kosten 
zijn gedekt. De organisatie heeft dit geld, na overleg en met goedkeuring van het AFK, ge-
bruikt om deels te investeren in marketing en websitedesign; beiden posten die de edities 
2022, 2023 en 2024 ten goede zullen komen. Ook zal een deel subsidie uit het kunstenplan 
dat voor 2021 was bestemd, worden meegenomen naar de komende edities om daar zinvol 
te worden geïnvesteerd. 
Stichting Jazzfest Amsterdam hoopt dan ook dat het AFK akkoord gaat met het besteden 
van het resterende bedrag voor deze plannen. 
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Uitgevoerde evenementen in 2021 
 

 
 
JazzFest MiniFest 
Bimhuis, 3 januari 2021 – Livestream 
 
Om het JazzFest seizoen traditioneel te beginnen was er ook in 2021 weer een MiniFest bij 
onze partner Het Bimhuis. Helaas ook in 2021 weer online.  
Het programma was als vanouds een vooruitblik op het festival bestaand uit een bonte mix 
van artiesten: 
• Ernst Glerum solo piano & visuals 
• Duo Teis Semey - gitaar & Maripepa Contreras – hobo 
• WonderYears met o.a. Jasper Blom - saxofoon 
De uitzending is inmiddels bijna 2000 keer bekeken en kan nog steeds worden gestreamd 
via https://www.youtube.com/watch?v=FwHp74G549Y  
 
 

 
 
De JazzFest Online BuurtTour  
20 maart 2021, online 
 
Tijdens een flitsende live-uitzending vanuit Studio/K die op zaterdag 20 maart 2021 is uitge-
zonden, werd de kijker mee de Indische Buurt in genomen, waar diverse Amsterdamse ar-
tiesten gingen verrassen met hun optredens. 
• Duo Reinier Baas – gitaar en Xavi Torres – piano  
• Jonge makers 2021 (speciaal voor JazzFest)  

Sanne Huijbregts – zang en percussie, Fuensanta Mendez – zang en bas en Sun-Mi 
Hong - drums 

• Rhythm 'n' Blues  formatie The Hi-Stakes  
• Muziek op plekken in en rondom de Javastraat, waar je optredens ziet op plekken waar 

je dat niet verwacht: 
Speciaal voor de BuurtTour werden de BuurtTandems bedacht. Een muzikant die woont in 
de Indische Buurt werd gekoppeld aan een lokale ondernemer. De BuurtTandem-artiesten 
zijn: Marta Arpini, Modar Salama, Oscar-Jan Hoogland, Roos Jonker, Pablo Martinez en Jo-
nathan Dafgard.  
De livestream wordt gepresenteerd door Selman Aqiqi; een ‘oudgediende’ bewoner die gek 
is op de Indische Buurt en ook actief is voor de communityzender Indische Buurt TeleVisie 
(IBTV). De uitzending van de BuurtTour is inmiddels meer dan 1500 keer bekeken en kan nog 
steeds worden gestreamd via https://youtu.be/0fjTUPJVDVk  
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De JazzFestafette 2021 
17 oktober 2021, live in de OBA Javaplein 
 
Tijdens deze editie werden muziek en verhalen met elkaar verweven. De concerten vonden 
plaats in drie zalen, iedere bezoeker zag hetzelfde programma, maar in een andere volgorde 
- een estafette.  
 
Programma: 
• Zangeres en pianiste Maartje Meijer zette met dichter Ingmar Heytze poëzie op muziek.  
• Percussionist Vernon Chatlein kwam met zijn programma Imershón; over muziek, ge-

schiedenis en cultuur van Curaçao 
• Saxofonist Sam Newbould speelde met zijn band het programma Bogus Notus, muziek 

geïnspireerd op verhalen uit de jeugd van Sam in het noorden van Engeland. 
• JazzFest voor Kids met trompettist/bassist Coos Zwagerman. 
 

       
 
Informatie over dit evenement is online ook te vinden op de website van onze partner, de 
OBA Javaplein: https://www.oba.nl/agenda/javaplein/dejazzfestafettehetjazzfestfamiliefestin-
deobaavaplein.html  
 
Het event werd goed bezocht ondanks het vrij kort dag was opgezet. 
In de voorverkoop en op de dag zelf zijn er 75 tickets verkocht. Het kinderprogramma Jazz-
Fest voor Kids was de gehele dag druk bezocht. 
In totaal waren er ruim 100 bezoekers. 
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De JazzFest BuurtConcerten 
Najaar 2021, De Meevaart en de Elthetokerk 
 
• JazzFest BuurtConcert, 9 september 2021, De Meevaart (Balistraat, Amsterdam) 

Programma: Franz von Chossy (piano) & Zhivko Vasilev (kaval) 
Informatie over dit evenement is online te vinden via 
https://indischebuurtbalie.nl/activiteit/51869/jazzfest-buurtconcert-in-de-meevaart  
 

• JazzFest BuurtConcert, 4 december, Elthetokerk (Javastraat, Amsterdam) 
Programma: Roos Jonker (zang) & Timothy Banchet (toetsen) 
Informatie over dit evenement is online te vinden via https://oost-online.nl/evenemen-
ten/jazzfest-buurtconcert-met-roos-jonker-in-de-elthetokerk/  

 
Bij de buurtconcerten werd een donatiesysteem gehanteerd op basis van pay what you want 
/ can. Beide concerten waren onder inachtneming van de Corona maatregelen goed be-
zocht. Het buurtconcert op 9 september was vol bezet.  
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JazzFest Talks 
Vier edities, online, opgenomen bij Studio/K 
 
JazzFest-programmeur Felix Schlarmann nodigt uit, maar 
de gasten interviewen elkaar, in estafette formaat. Over 
vroege muzikale interesses en huidige, over hun plek in 
het huidig muzieklandschap, en over de muziek zelf, en 
de mens achter de muziek. Maar ook: hoe kom je in de 
Jazz terecht, en wat is Jazz nou eigenlijk precies? Het ge-
sprek duurt een uur. 
 
1) JazzFest Talks met Ben van Gelder, 24.02.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=FnD-HKB66p8 
200 + kijkers / luisteraars* 

2) JazzFest Talks met Jesse van Ruller & Ben van Gelder, 28.04.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=ycOlxbuxAUU  
400 + kijkers / luisteraars* 

3) JazzFest Talks met Ramon Valle & Jesse van Ruller, 29.09.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=X_I-WwzAXgo 
200 + kijkers / luisteraars*  

4) JazzFest Talks met Julia Philippens & Ramon Valle, 22.12.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=iwo5NWPD9XE  
50 + kijkers / luisteraars*  

 
*stand 1 Februari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


