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Alkmaar 7 maart 2011 - Het laatste weekend van maart; “It´s summertime...” en het 

moment voor SBSJazz om voor de derde maal daadkrachtig toe te slaan met het 

Jazztival. In nauwe samenwerking met Provadja/YXIE biedt de ‘Stichting ter 

Bevordering van het Spelen van Jazz en geïmproviseerde muziek’ een podium voor 

swingende, pure jazz, latin en soul, spannende improvisaties en verrassende 

soloconcerten. Van de hal tot het theatercafé en van de theaterzaal tot de filmzaal 

zijn de optredens op verschillende podia tegelijkertijd te beleven. Met zowel nationale 

grootheden als Alkmaarse talenten. Op vrijdag 25 maart opent Provadja/YXIE haar 

deuren met John Engels als knallend begin.

Jazz in Alkmaar is springlevend!
Genieten van bijzondere muziek in een ongedwongen en gezellige sfeer, viel de 
voorgaande Jazztival edities in de smaak bij jazzfanaten, muziekliefhebbers en 
levensgenieters. Wat begon als een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje is dit jaar 
uitgegroeid tot een maar liefst driedaags festival met meer dan 50 optredens. Met 
bijna 200 regionale en nationale musici waaronder enkele gelauwerde cats, alle-
maal onder één dak. “Er zijn heel veel goede muzikanten en die hoor je te weinig. 
Wat wij wilden is al deze mensen bij elkaar brengen en de kracht van het collectief 
benutten door deze mensen te laten horen aan het publiek” aldus Jan Doedens en 
Peter van Raamsdonk, de drijvende krachten achter SBSJazz. 

Slagkracht! Waar slaat dat op?
Dat slaat op ‘s Neerlands beste jazz drummers die slaan op alles wat kan swingen. 
Supertrots zijn we dat Han Bennink en John Engels aanwezig zijn op het Jazztival. 
Vrijdagavond maakt meesterdrummer John Engels je wegwijs in de mistige paden 
van swingen op een drumset en op zondag geeft meest originele en vrijgevochten 
Nederlandse jazzdrummer Han Bennink een fameuze solo performance.

Regionale én nationale klanken
Jazztival is elkaar vinden én inspireren met eigenzinnige jazz en spannende improvi-
saties. Met grote namen als ZEQ Attack, Loet van der Lee, Ernst Oosterveld, Gerard 
Kleijn, Corrie van Binsbergen en Carmen Gomes inc. is de kwaliteit gegarandeerd. 
Ook de niet te onderschatten echte Alkmaarders als Joop Kooger, Jane de la Fosse, 
Jaap Winder en de Burn Brigade Bigband dragen hun steentje bij aan een echte 
festivalsfeer.
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Een eerbetoon recht uit het hart
Op vrijdag 25 maart wordt door een aantal Alkmaarse muzikanten een eerbetoon 
gebracht aan Abbey Lincoln. De Afro-Amerikaanse jazz zangeres overleed vorig 
jaar. Ze liet een indrukwekkend oeuvre achter. Ontstaan vanuit haar levensvisie en 
met een stemgeluid rechtstreeks vanuit haar ziel. Initiator van het tribute is Jane 
de la Fosse. Een warme, sterke vrouw die haar fascinatie voor Abbey verbindt aan 
haar eigen leven. Tijdens het eerbetoon zingt Jane haar muziek en komt Abbey 
zelf ook aan het woord op groot scherm. “Want niemand kan zo goed als zij zelf 
vertellen waar het over gaat.” “Heel blij ben ik dat ik in dit eerbetoon volledig kan 
steunen op mijn Alkmaarse muzikantvrienden.”

Muzikale ontdekkingsreis
Met een gevarieerd programma en ruimte voor creatieve experimenten biedt 
Jazztival invalshoeken voor een breed publiek. Naast de concerten worden er 
tijdens het Jazztival diverse workshops gegeven onder begeleiding van ervaren 
musici. Op zaterdagmiddag is er speciaal voor de kinderen een workshop 
‘instrumenten maken en bespelen’ met een aansluitend optreden. Jong en oud 
vermaken zich op het Jazztival.

Ook naar Jazztival? Sla je slag!
SBS Jazz en Provadja/YXIE heten u welkom op dit unieke festival dat Provadja op 
haar kop zet! Kaarten voor het Jazztival zijn telefonisch, via internet of bij de kassa 
van Theater Provadja te bestellen. Kijk voor meer informatie op www.jazztival.nl. 
Journalisten heten wij gratis welkom.

- Einde persbericht - 

Noot voor redactie, niet voor publicatie 
Over SBSJazz
SBSJazz staat voor Stichting ter Bevordering van het Spelen van Jazz en geïmproviseerde muziek. De stichting is op 31 januari 
2003 te Alkmaar opgericht door Peter van Raamsdonk, Frank Stolwijk, Jan-Ariën de Vet en Jan Doedens. SBSJazz heeft ‘het leveren 
van een bijdrage aan de opleving van jazz en geïmproviseerde muziek in het noorden van Noord-Holland’ als missie. Sinds 2010 is 
SBSJazz de samenwerking met Provadja/YXIE aangegaan voor het organiseren van het Jazztival.

Pers toegang gratis
Wij nodigen journalisten van harte uit om zelf de uniekheid van dit jazz festival te ervaren.  Vooraf aanmelden is hiervoor gewenst, 
waarna een gratis toegangsbewijs beschikbaar zal zijn. Voor het reserveren graag het contact opnemen met Chantal Jelsma via 
chantalj@provadja.nl of 072- 511 01 36.

Over Provadja/YXIE
Provadja bestaat bijna 40 jaar en is hét filmhuis voor de betere film, podium voor nieuw gecomponeerde muziek en vernieuwende 
Jazz en boeiend theater in Alkmaar. Nieuw talent en jonge makers krijgen bij Provadja ook de kans zich te presenteren en door te 
groeien. YXIE is het nieuwe cultuurpodium van Alkmaar geïnspireerd op het gedachtegoed van Lucebert dat in 2013 haar deuren 
opent. Samen met de Stichting Lucebert zal Provadja het nieuwe YXIE vormen.

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contactopnemen met:

Provadja/YXIE
Maïa Hemkes
Verdronkenoord 12,  1811 BE Alkmaar
Tel: 072 511 01 36
E-mail: maia.hemkes@yxie.nl


