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Jazztival in Filmhuis Alkmaar
Programma 5e editie jazzfestival gaat terug naar de kern van de jazz

Alkmaar, 26 maart 2014 – Op zaterdag 29 en zondag 30 maart vindt het vijfde SBS 
Jazztival plaats in Filmhuis Alkmaar. Op de bekende locatie zijn weer drie podia 
ingericht waar het hele weekend actuele live jazz te horen zal zijn. Na eerdere 
titels als “Move your (J)azz”en “Slagkracht” is deze keer “Kwintessens” het thema, 
oftewel “de kern van de zaak”. Jazztival gaat met de programmering dus terug 
naar de kern van de jazz en geïmproviseerde muziek.

De bijzondere programmering kent vele regionale musici zoals Burn Brigade, Jaap Winder, de 
Bergen JazzCats, PDC en Helen Botman. Daarnaast zijn er ook veel internationaal 
gerenommeerde muzikanten te beluisteren zoals Gerard Kleijn, Bart Lust, Willem Hellbreker 
en Oosterdok 4.

SBSJazz presenteert daarnaast vol trots twee unieke concerten. De in Heiloo woonachtige 
pianist Coen Molenaar, bekend van Deborah Carter en Jan Akkerman, brengt met zijn trio 
On Impulse een uniek concert met de Engelse topsaxofonist Nigel Hitchcock, bekend van 
onder andere Tom Jones, Ray Charles en James Brown! Uit Italië komt meesterpianist en 
componist Enrico Pieranunzi, bekend van onder meer Chet Baker en Ennio Morricone. 
Samen met bassist Jasper Somsen verzorgt hij een uniek duoconcert op Jazztival 2014!
 
Voor muzikanten die actief kennis willen maken met improviseren, wordt er op 
zondagmiddag een jazzworkshop gegeven door Jan Doedens en Dirk Verhoef. Vrij 
toegankelijk voor iedere muzikant die zich wil verdiepen in het improviseren.
 
Jazztival begint zaterdag 29 maart om 19:00 uur en zondag 30 maart om 15:00 uur. Kaarten 
zijn te verkrijgen via www.filmhuisalkmaar.nl en www.jazztival.nl. Het programma en het 
tijdschema zijn eveneens op deze sites te vinden.
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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, jazztival.nl/persinfo en sbsjazz.nl.
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