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Jazz springlevend op achtste editie Jazztival 
Alkmaar, 14 februari 2017 – Op zaterdag 25 maart organiseert Stichting SBSJazz de 
achtste editie van Jazztival. In TAQA Theater De Vest, Artiance en Grand Café 
Klunder spelen de hele dag meer dan 100 lokale, nationale en internationale 
artiesten. Naast het gratis programma zijn er ook betaalde optredens. Een kaartje 
voor een los concert kost 9 euro, een passe-partout kost 25 euro. Kaarten zijn 
binnenkort verkrijgbaar op jazztival.nl. 

‘Make Jazz Great Again’ 

Het Jazztival programmeert jazz in de breedste zin van het woord. Van experiment tot dansbaar 
en van duo tot big band. Met het thema ‘Make Jazz Great Again’ laat de festivalorganisatie zien 
dat de jazz nog altijd springlevend is en zich blijft vernieuwen. Het Alkmaarse Elements Sextet 
brengt de composities uit het Real Book opnieuw tot leven, terwijl het Amsterdamse Mn’Jam 
Experiment elementen uit jazz, hiphop en videokunst combineert tot iets geheel nieuws. Aan de 
programmering wordt nog gewerkt. Deze is naar verwachting begin maart gereed. 

Line-up 

Op het festival spelen onder anderen de bands Klinkend Akkoord, Trio HansBoesveldSpijker, 
Fraek, ImproZo, Azure, Dirk’s Horns, Burn Brigade, Peu de Feu, Pitch Plot 4, Simone Honijk 
Kwartet, Elements Sextet, Masha Bijlsma Band, Anne Chris, Mn’Jam Experiment, Mark de Jong 
& Latineo, Bop This!, Marleen Jane Quartet, Bart Wirtz en Las Chicas del Barrio. 

Presentaties 

Tijdens het festival vinden ook de presentaties van de Wintertijdworkshops plaats. De 
deelnemers van de jazzworkshop laten onder leiding van trompettist en pianist Jan Doedens het 
eindresultaat horen. Ook de deelnemers van de zangimprovisatieworkshop door zanggroep 
ImproZo zingen op het festival. Verrassende muziek laten de deelnemers aan de workshop 
‘improvisatie – alle stijlen’ van gitarist Ton Mulders horen. Voor de workshops kan men zich nog 
als deelnemer inschrijven via sbsjazz.nl. De Alkmaarse zangeres en zangcoach Simone Honijk 
presenteert tijdens het Jazztival haar nieuwe album. 

Opening night & closing set 

Voor het eerst verspreidt het Jazztival zich over de stad. SBSJazz is de samenwerking aangegaan 
met De Stadskantine, in het voormalige Ringersgebouw. Op vrijdagavond 24 maart is daar de 
‘Opening night’ van het Jazztival en op zondagmiddag 26 maart wordt het Jazztival daar 
afgesloten met een ‘Closing set’. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Doedens of Peter van Raamsdonk, 
mede-oprichters van Stichting SBSJazz. Via kussenbabas@versatel.nl. De foto is vrij voor gebruik. 

http://www.jazztival.nl/
http://www.sbsjazz.nl/index.php?link=workshops
mailto:kussenbabas@versatel.nl

