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Zevende Jazztival gaat stap verder
Alkmaar, 13 februari 2016 – 
Op zaterdag 26 maart 2016 vindt de zevende editie van het
Alkmaarse Jazztival plaats in TAQA Theater De Vest. Na een succesvolle overstap
in 2015 blijft het theater de locatie van het jazzfestival. Nieuw deze editie is de
samenwerking met Artiance, het centrum voor de kunsten in Alkmaar
.
De Stichting ter Bevordering van het Spelen van Jazz en geïmproviseerde muziek (SBSJazz)
organiseert het jazzfestival in het weekend dat de zomertijd van start gaat voor de zevende maal.
Vorig jaar vond het Jazztival voor het eerst in Theater De Vest plaats. Deze eendaagse editie
werd goed bezocht en als zeer geslaagd ervaren door zowel publiek als muzikanten. Er werd dan
ook snel besloten om een volgende editie op zaterdag 26 maart 2016 een plaats te geven in de
programmering.

Extra podium en workshops
Naast Theater De Vest is er onlangs ook een samenwerking tot stand gekomen met Artiance, het
naastgelegen centrum voor de kunsten. Peter van Raamsdonk van SBSJazz: “Niet alleen biedt
Artiance ons een extra podium tijdens het festival, bereikbaar via de luchtbrug tussen De Vest en
Artiance, maar we organiseren ook in samenwerking meerdere workshops. Deze zijn in januari
van start gegaan en presenteren zich uiteraard op het Jazztival!”

Programma zevende editie
Aan de programmering wordt nog druk gewerkt. De lineup van Jazztival 2016 zal binnenkort
bekend worden gemaakt, meldt Jan Doedens van SBSJazz. Ook zal de online voorverkoop van
dag en concertkaarten via jazztival.nl dan van start gaan. Het thema van de zevende editie staat
al vast: ‘Seven Steps To Heaven’. “De bekende standard, onsterfelijk vertolkt door Miles... Lijkt
meer dan voldoende aanknopingspunten te bieden, toch?”, vult Van Raamsdonk aan.

Over Jazztival en SBSJazz
SBSJazz biedt sinds 2009 met Jazztival een festivalpodium voor lokaal, regionaal en nationaal
talent. Met een programma vol jazz, latin, soul, improvisatie en verrassende optredens viel het
jazzfestival de voorgaande edities in de smaak bij jazzfanaten, muziekliefhebbers en
levensgenieters. Jazztival groeide de afgelopen jaren uit van een feestelijke muziekdag tot een
jazzfestival met tientallen optredens op meerdere podia.
 Einde persbericht 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over Jazztival of SBSJazz kunt u contact opnemen met Peter van Raamsdonk
(0725153785, 
kussenbabas@versatel.nl
) of Jan Doedens (0725157896, 
sbsjazz@jandoedens.nl
).

Online informatie via:
● www.jazztival.nl
● www.sbsjazz.nl
Foto (bij publicatie graag met naamsvermelding fotograaf)
Fotograaf: Eric Minten (Oog Op Alkmaar). Op de foto (v.l.n.r.): Peter van Raamsdonk op drums en Jan
Doedens op trompet tijdens de vorige Jazztival editie. Highres versie te downloaden via:
http://jazztival.nl/download/Foto_persbericht_Jazztival_20160213_Fotograaf_Eric_Minten.jpg
.

