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Creatieve workshops tijdens Jazztival 
Alkmaar, 15 maart 2016 - Op zaterdag 26 maart is er bij de zevende editie van 
Jazztival in Theater De Vest de mogelijkheid zelf creatief aan de slag te gaan.  
Naast workshoppresentaties van workshops jazz en geïmproviseerde muziek 
die SBSJazz en Artiance samen organiseren, kunnen er op de festivaldag zelf 
verschillende workshops worden gevolgd, zoals tekenen, fotograferen en 
zangimprovisatie. 
 
Workshopdeelnemers gaan onder leiding van vakkundige leermeesters − na instructie en 
gedeeltelijk onder begeleiding − tijdens de optredens in de middag zelf aan de slag. Om ook 
‘s avonds op de eerste rij deel te kunnen nemen, zijn er in combinatie met een van de 
workshops ook dagkaarten verkrijgbaar met dubbele voorverkoopkorting. 
 
Workshop Fotografie met Ton Voermans 
Ton Voermans, fotograaf en fotografiedocent bij Artiance, legt tijdens de fotografieworkshop 
uit hoe je tijdens Jazztival al ‘die swingende cats’ goed kan vastleggen op de gevoelige plaat. 
Deelname kan met allerlei camera’s; van telefoon tot spiegelreflex. 
 
Workshop Tekenen met Inge Bruyn 
De tekenworkshop is bedoeld voor beginners. Docente en kunstenares Inge Bruyn legt uit 
hoe je de muzikanten het beste snel op papier zet en hoe je je schetsen later kunt uitwerken. 
Neem een schetsblok en zacht potlood of houtskool mee. 
 
Workshop Zang met ImproZo 
Tijdens de zangworkshop ervaar je hoe het is om onderdeel te zijn van een compleet met 
stemmen geïmproviseerd stuk. Kees Kool van de vocale improvisatiegroep ImproZo leidt de 
workshop en andere leden zijn ook aanwezig. ‘s Avonds treedt ImproZo op in podium 
Artiance. 

Jazz- en improvisatieworkshops 

De festivalworkshops markeren het resultaat van de recente inspanningen van de Stichting 
ter Bevordering van het Spelen van Jazz en geïmproviseerde muziek, SBSJazz − organisator 
van het jazzfestival, en de samenwerking met Artiance, het centrum voor de kunsten. 
Hierdoor draaien er sinds jaren weer jazzworkshops in Alkmaar. 
 
Podium voor workshoppers 
In het eerste kwartaal van 2016 werden er twee verschillende workshops georganiseerd: twee 
jazzworkshops onder leiding van Jan Doedens en de workshop Puur Improvisatie onder 
leiding van Ton Mulders. In de weken voorafgaand aan het festival is er door de deelnemers 
geoefend om de laatste sessie te kunnen spetteren tijdens Jazztival. Op dit moment wordt er 
alweer gewerkt aan een volgende ronde van deze workshops. Kijk voor informatie op 
www.sbsjazz.nl of www.artiance.nl. 

Praktische informatie 

Workshop Fotografie: 14:30 uur, Artiance (workshopticket) 
Workshop Tekenen: 15:00 uur, Plein Zaal (workshopticket) 
Workshop Zang: 16:15 uur, Artiance (workshopticket) 
Presentatie Jazzworkshop: 16:45 uur Foyer (vrij entree) 
Presentatie Puur Impro: 17:30 uur, Artiance (vrij entree) 
 

http://www.sbsjazz.nl/
http://www.artiance.nl/


Voorverkoop workshops 
Workshop tickets zijn te bestellen via www.jazztival.nl/workshops. Prijs per workshop:  
€ 10,-. Combinatieticket workshop plus passe-partout voor de avond: € 25,-. 
 
 

- Einde persbericht - 
 

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. 
 
----------------------------- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
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 sbsjazz.nl. 
 
Foto’s/illustratie (bij publicatie graag met naamsvermelding) 

1. Foto: Rob Koetsier. Op de foto: Frank Stolwijk op tenorsaxofoon. Samen met Arnold 
Dooyeweerd, bassist en al meer dan 40 jaar workshopleider in het Bimhuis, gaat ‘Stol 
& Dooy’ vanuit de vrije improvisatietraditie helemaal los! 

2. Illustratie: Gustavo Garcia 
3. Foto: Jochem Boom. Op de foto: Jane de la Fosse van de vocale improvisatiegroep 

ImproZo. 
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