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Topsaxofonist Jasper Blom vervangt Ferdinand Povel bij
Jazztival Alkmaar
Alkmaar, 9 maart 2012 - De programmeurs van het jazzfestival zijn blij te kunnen melden dat zij
topsaxofonist Jasper Blom bereid hebben gevonden zijn collega Ferdinand Povel te vervangen bij het
Jazztival. Povel is door een kaakblessure niet in staat zijn opwachting te maken bij de vierde editie van dit
bijzondere festival voor geïmproviseerde en jazzmuziek.
Mede-initiatiefnemer van het Jazztival Jan Doedens:
“Jasper Blom is een van de meest toonaangevende tenor- en sopraan saxofonisten van de huidige
jazzgeneratie. Hij was twee maal overtuigend winnaar van de European Jazz Award en speelde
op grote jazzfestivals over de hele wereld. Hij speelt in diverse (inter)nationale bands, orkesten
en samenwerkingsverbanden en wordt daarnaast regelmatig gevraagd op te treden met het
Metropole Orchestra en het Jazz Orkest van het Concertgebouw. Het is ontzettend jammer dat
Povel is uitgevallen, maar in Jasper Blom is een zeer waardig vervanger gevonden.”
Het Jazztival vindt op 23, 24 en 25 maart plaats in Provadja, de Vigilantie en een buitenpodium
in de gracht aan het Verdronkenoord. De live geïmproviseerde (jazz)muziek staat centraal en een
veelkleurig palet aan muziek komt voorbij tijdens 50 concerten van ruim 200 artiesten. Het thema dit
jaar is ‘Move Your (J)azz’ en in dat kader zijn ook diverse dansacts en een hiphop- en tapdansworkshop
geprogrammeerd. Jasper Blom is met zijn kwartet op zondagmiddag om 15.15 uur te horen in de
Vigilantie.
Dagkaarten en passe-partouts zijn verkrijgbaar via www.provadja.nl. Early birds betalen tot en met
22 maart € 30,00 per passe-partout, daarna kost een exemplaar € 35,00. Een dagkaart kost € 20,00,
jongeren tot en met 25 jaar betalen € 15,00. Meer informatie over het uitgebreide programma is te vinden
op www.jazztival.nl.

- Einde persbericht ----------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Jazztival of een interviewafspraak met de organisatoren van het
jazzfestival kunt u contact opnemen met Peter van Raamsdonk (072-5153785,
kussenbabas@versatel.nl) of Jan Doedens (072-5157896, sbsjazz@jandoedens.nl).
Beeldmateriaal is beschikbaar via www.jazztival.nl/persinfo

