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Jazztival in Artiance, De Vest en De Studio
Alkmaar, 22 maart 2016 - Op zaterdag 26 maart vindt de zevende editie van
Jazztival plaats. Tijdens het Alkmaarse jazzfestival zijn er op vijf podia in
Artiance, Theater De Vest en Grand Café De Studio workshops, presentaties, cdreleases en optredens van tientallen bands, gelegenheidsformaties en
topmuzikanten. Muziekliefhebbers en jazzfanaten kunnen genieten van een
deels gratis programma vol Jazz, Latin, Funk en Salsa.
Album releases en start jubileumtour
Tijdens het festival vindt de cd-release plaats van A Jazz Tribute To ABBA van jazz-zangeres
Judith Nijland. Ook gitaarduo Camusto presenteert hun nieuwste cd. De internationale
formatie Beltway Bandits speelt bij Jazztival muziek van El Nuevo Buenos Aires waarvoor zij
middels crowdfunding de release van hun album proberen mogelijk te maken. All female
salsa-orkest Leticia y su Rumbadama bestaat in 2016 20 jaar en het concert bij Jazztival is de
eerste van de 20th Anniversary tour. Een cd staat in de planning.
Gelegenheidsformaties
Op het festivalprogramma staan enkele unieke formaties. Tenorsaxofonist Rinus Groeneveld
speelt met de band Hotspot. Arnold Dooyeweerd — al meer dan 40 jaar workshopleider in
het Bimhuis — staat op het podium met saxofonist Frank Stolwijk (Stol & Dooy). Hammondorganist Elvis Sergo, saxofonist Thomas Streutgers en drummer Maarten Kruijswijk treden
tijdens Jazztival op als de Sneaky Sneakers!?
Bigbands en klinkende namen
De Alkmaarse Big Band trapt om 15:00 uur het festival af. Andere bands van formaat zijn de
jeugd-bigband New Harlem Deluxe, de Noord-Hollandse bigband Burn Brigade, het
Amsterdam Funk Orchestra en ZooT Vintage Dance Band. Op het programma staan
daarnaast klinkende namen als het Robert Rook Trio, het Bart Lust Quintet en Wild Man
Conspiracy met Gerard Kleijn.
Deels vrij entree
Concerten die voor 19:00 uur starten — Alkmaarse Big Band, Camusto, Stol & Dooy, Beltway
Bandits, JazzTag#, Driewerf, Elements Sextet, New Harlem Deluxe — zijn vrij entree. Dat
geldt ook voor de workshoppresentaties en de optredens van de Savoy Jazzband en Rinus &
Hotspot in het grand café. Ook het optreden van trompettiste Saskia Laroo en Warren Byrd
in de foyer van Theater De Vest is gratis te bezoeken. Tijdens het Jazztival zijn kaarten voor
de overige concerten verkrijgbaar bij de Jazztival-kassa in de bovenfoyer van Theater De
Vest. Passe-partouts en concerttickets zijn in de voorverkoop (via www.jazztival.nl/tickets)
tot en met vrijdag 25 maart tegen gereduceerd tarief te bestellen.
Workshops en presentaties
Naast presentaties van workshops jazz en geïmproviseerde muziek die organisator SBSJazz
en Artiance samen organiseren, zijn er ‘s middags verschillende creatieve workshops zoals
een tekenworkshop en een workshop fotografie. Er is ook een workshop zangimprovisatie
onder leiding van Kees Kool van de vocale improvisatiegroep ImproZo. Andere leden van de
groep zijn ook aanwezig. ‘s Avonds treedt ImproZo op in Artiance.
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----------------------------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 (zie bijlage)
De foto is vrij te gebruiken met vermelding van fotograaf: Richard Alma Photography.
Op de foto: Judith Nijland (‘A Jazz Tribute To ABBA’, 22:15 uur | Plein Zaal).
Programmaboekje en blokkenschema
Programma boekje doorbladeren: issuu.com/jazztival/docs/programma-2016-issuu
Programma boekje download/print: jazztival.nl/Programma-Jazztival-2016.pdf
Blokkenschema in pdf: jazztival.nl/blokkenschema.pdf

