
- PERSBERICHT -

Start van de zomertijd, Jazztival!
Programma kwintessentiele editie jazzfestival in Alkmaar rond

Alkmaar, 14 maart 2014 – In het zomertijdweekend van 29 en 30 maart vinden er 
tientallen jazzconcerten plaats in het pas geopende Filmhuis Alkmaar aan het 
Verdronkenoord. Met artiesten van Alkmaarse bodem en volop klinkende namen, 
zoals het Bart Lust Quintet, de Gerard Kleijn Group, het Robert Rook Trio, 
Oosterdok 4 en de meesterpianist Enrico Pieranunzi.

Wintertijd

Zaterdagavond vanaf 19:00 uur kunnen jazzfanaten, muziekliefhebbers en levensgenieters 
weer hun hart ophalen aan bijzondere muziek in een ongedwongen, gastvrije, intieme en 
gezellige sfeer.

Rob Stoop luidt op vrijdagavond in de Filmzaal het festival op sfeervolle wijze in met zijn 
ambient pianosuites gevolgd door een optreden van het Willem Helbreker Quartet. De dames 
van saxofoonkwartet Double Espresso trappen de avond af in de Theaterzaal. Jan Molenaar, 
boegbeeld van de JM Big Band, pakt vervolgens het stokje over. Ondertussen vangt het 
Vocking Jazz Trio een optreden aan in het Theatercafé. Met vintage danceband ZooT is er 
daaropvolgend volop gelegenheid te hoppen, jiven, swingen en rollen. Later op de avond zal 
het gerenommeerde Robert Rook Trio een concert geven. De eerste festivaldag wordt 
afgesloten met een heuse tenor battle.

Zomertijd

Van slag door een uurtje minder? Op zondagmiddag vanaf 15:00 uur is het goed in het juiste 
ritme komen met een portie buitengewoon energieke modal jazz van het Bart Lust Quintet. 
De tweede Jazztivaldag zit sowieso boordevol muzikale hoogtepunten. Met concerten van de 
Gerard Kleijn Group, close-harmonykoor New Amsterdam Voices en PDC met een 
gastoptreden van zangeres Helen Botman bijvoorbeeld. Ook het fameuze Oosterdok 4 is weer 
van de partij. Om 20:30 uur speelt de Italiaanse pianist Enrico Pieranunzi met de 
Nederlandse contrabassist Jasper Somsen. De Burn Brigade Bigband (met gast) sluit het 
jazzfestival feestelijk heftig af.

Kwintessens

Het thema dit jaar, Kwintessens, is een verwijzing naar de vijfde editie van Jazztival en gaat 
tegelijkertijd over dat waar het in wezen om gaat. Na de thema’s verjaardag, Summertime, 
Slagkracht en Move your Jazz is het tijd om de essentie van de jazz en geïmproviseerde 
muziek terug te vinden. Het 5e element moet muziek zijn!



Meer info

Dit is de eerste coproductie van Stichting SBSJazz en Stichting Filmhuis Alkmaar (FHA). 
Weliswaar vindt het festival plaats op de vertrouwde plek aan het Verdronkenoord 12 in 
Alkmaar, maar van binnen is er een totaal nieuwe en eigentijdse ambiance ontstaan. SBS 
Jazz en FHA hebben elkaar gevonden en zetten de 5e editie van het Jazztival gezamenlijk op 
de planken.

Kaarten voor het Jazztival zijn verkrijgbaar aan de kassa van Filmhuis Alkmaar. Dagkaarten 
en passe-partouts zijn inmiddels in de voorverkoop tegen gereduceerd tarief te bestellen via 
www.jazztival.nl en www.filmhuisalkmaar.nl.
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Voor meer informatie over Jazztival of SBSJazz kunt u contact opnemen met:
● Peter van Raamsdonk (072-5153785, kussenbabas@versatel.nl) of 
● Jan Doedens (072-5157896, sbsjazz@jandoedens.nl).

Online informatie via:
● jazztival.nl en jazztival.nl/persinfo
● sbsjazz.nl
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