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EEN TERUGBLIK 2018

The Ramblers – feest voor de nostalgisten
onder ons – deden precies wat van hen
werd verwacht. Met veel verve slingerden
Joke Bruijs en zangcoryfee Dick Rienstra
de bekende Ramblerskrakers de zaal in.
Feest van herkenning!
Vergeleken met die ouwe taaien is zanger
Wouter Hamel met zijn eenenveertig jaar
een jonkie aan het Nederlandse jazzfirmament. Toch draait ie al weer dik tien
jaar mee in de hoogste regionen. Dat dat
volkomen terecht is bleek wel tijdens het
festival.
Trompettist Eric Vloeimans (55) mocht dit
jaar de Meer Jazz Prijs in ontvangst nemen
– uit handen van mede-Bosschenaar
burgemeester Onno Hoes. Dat gebeurde
tijdens een uitgekiend concert voor de
fijnproevers, al dan niet jazzliefhebbers,
want met Vloeimans kun je alle kanten
op. Hij laat zich niet in een hokje zetten,
en dus vond en vindt het muzikaal breed
georiënteerde TAKE OFF Music Event
hem een voortreffelijke kandidaat.

JOKE BRUIS & DICK RIENSTRA. FOTO: TON HOFSTRA

Het TAKE OFF Music Event heeft zich dit jaar volledig binnenshuis afgespeeld. Aanvankelijk werd dit door sommigen betreurd,
maar gezien het weer was het geen gekke keus. We zaten droog
en het alles-onder-één-dak-concept kwam de gezelligheid en
intimiteit beslist ten goede.
Het programma mocht er zijn. Jazz in allerlei verschijningsvormen vormde de hoofdmoot, maar ook uitstapjes naar andere
muziekgenres gingen er bij de toehoorders in als koek. En zoals
u weet is het betreden van muzikale zijpaden van de jazz
nadrukkelijk een van de uitgangspunten van het TAKE OFF
Music Event.

Corendon International
Big Band Competition
Dit concours is het hart van het TAKE OFF
Music Event. De zaterdag staat grotendeels
in het teken van bigbandjazz. Het ooit
bescheiden begonnen concours - destijds
eigenlijk bedoeld om ook overdag de
(toen nog) grote muziektenten redelijk
gevuld te krijgen - is inmiddels met recht
een ‘event’. Vierhonderd musici uit allerlei Europese landen wisten de weg naar
Hoofddorp te vinden. Het was een hele
klus om uit het grote aanbod de sterkste
deelnemers te selecteren, maar dat is ook
dit jaar weer goed gelukt. Winnaar in de
Top Klasse was Big Band GveriLLaz uit
Ljubljana. In de Eerste Klasse won de
Ventspils Big Band uit Letland.
De Corendon International Big Band
Competition behoort nu tot de populairste
bigband concoursen van Europa.
Kleinschalig smullen
Jawel, dat kon ook. Naast het wapengekletter in de bigband arena en het geweld
van de gepatenteerde toporkesten viel er
ook op andere – bescheidener - schaal veel
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te genieten. Zo hebben de akoestisch
spelende duo’s en bands van het Haarlems
Conservatorium de luisteraars een boeiende en heel genoeglijke middag en avond
bezorgd. Een hoogtepunt vormde vocaliste Leah Rye. Ook de afgevaardigden
van het Conservatorium van Amsterdam
gooiden hoge ogen. Deze bands scoorden
hoog in hun greep naar de internationale
Keep an Eye award. Waar die rare naam
vandaan komt? Uit de pluimveesector!
Kip en ei. Eerst een ei (talent) leggen en
dan dat ei uitbroeden om het talent te
koesteren. Maar ‘kip en ei’, dat klonk niet.
Keep an Eye wel, vandaar.
Ook smullen was het bij de drie openbaar
toegankelijke masterclasses: trompet
(met Rik Mol), trombone (Ilja Reijngoud)
en saxofoon (Allard Buwalda). Niet alleen
de deelnemers kwamen goed aan hun
muzikale trekken, ook het publiek was
van begin tot eind geboeid.
Ontspannen sfeer in de Binnenstraat
en het Foyer Café
De eigentijdse gipsy-jazz van Reinier Voet
& Pigalle44 met Karin van Kooten, de
Hillsback Brassband, de Buster Brown
Bluesband, de ’40s – ’50s band Daddy

Vijf topconcerten – vijf maal een schot in de roos!
De twee concerten van de Dutch Swing College Band, de optredens van The Ramblers met Joke Bruijs en Dick Rienstra, van
vocalist Wouter Hamel en van Meer Jazz Prijs-winnaar Eric
Vloeimans waren stuk voor stuk van hoog niveau.
De Dutch Swing College Band o.l.v. Bob Kaper speelde als vanouds
– en dat is op zich nogal bijzonder, want al zeventig jaar lang
weet het orkest die zo herkenbare DSC-sound te handhaven,
ondanks de talloze bezettingswisselingen die de band in de
loop van de jaren heeft meegemaakt.

FINALE CORENDON IBBC 2018. FOTO : TON HOFSTR A

to the Rescue en saxofoniste Floortje
Smehuizen met haar stomende vintage
dance band ‘ZooT’ leverden prima werk.
En zo zorgden zij voor een gezellige en
feestelijke sfeer in de Binnenstraat.
In het Foyer Café maakte Septeto Trio
Los Dos wel duidelijk dat zij niet voor
niets in Cuba (nota bene!) als beste
buitenlandse sonband worden erkend –
en herkend! Paul ‘Pee Bee’ Beugels was
er ook weer, met stevige recht-voor-zijnraap Rhythm & Blues. Enthousiast was
het publiek ook over de veelbelovend
jeugdige Dave Warmerdam Band. Deze
groep gaf een muzikaal exposé van heden
en verleden van jazz, blues en fusion.
Het optreden van het trio van pianist
Edgar van Asselt boeide van de eerste
tot de laatste noot, ook dankzij de meetoerende Amerikaanse trompettist Philip
Harper. Net als Vloeimans – maar dan
heel anders - kan hij zijn trompet laten
praten, echt verhalen laten vertellen. En
tot slot – goede wijn behoeft geen krans –
kwam het kwartet van trombonist Ilja
Reijngoud, trombonist in de traditie van
grote blazers als J.J. Johnson en Urbie Green.
Reijngoud is van alle markten thuis, van
André Hazes tot Nueva Manteca.
Tot slot
De swingende jazzdienst op zondagochtend - met medewerking van Big Band
Haarlemmermeer van Paul Beugels - werd
als vanouds goed bezocht. Er waren opmerkelijke solistische bijdragen van
mondharmonica speelster Hermine
Deurloo en zangeres Myrte Buijs.
Hiermee werd het TAKE OFF Music
Event 2018 gesloten.
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STICHTING MEER JAZZ VIERT IN 2019 VIJFDE LUSTRUM
Het begon allemaal heel eenvoudig. In 1992 kregen vijf jazzliefhebbers, waaronder
Alex de Leeuw en Hans Esman, het idee voor een eigen Haarlemmermeer jazzfestival. Al gauw werd een stichting opgericht, de Stichting Meer Jazz. Er was
vertrouwen en de eerste sponsors en ook het VSB-fonds, het Schipholfonds, het
Prins Bernhardfonds en de gemeente Haarlemmermeer kwamen royaal over de
brug. Het eerste festival was een feit en bleef sindsdien jaarlijks terugkeren.
Het was een mooi redelijk bescheiden
festijn met veel plaatselijk en regionaal
talent, maar ook met een publiekstrekker als Nueva Manteca, en een jaar
later waren ook The Houdini’s en Candy
Dulfer & Funky Stuff van de partij. De
Dutch Swing College Band volgde en
ook saxofonist Illinois Jacquet met zijn
big band, Big Jay McNeely - King of
the Honkers, de Count Basie Big Band,
Randy Brecker, Benny Golson en tal
van andere topgroepen. Dat heeft Meer

Jazz zich goed gerealiseerd. In steden
met een eeuwenoude binnenstad, zoals Den Bosch, Breda, Amersfoort of
Enkhuizen, kun je met een paar loopbandjes moeiteloos een gezellig festivalsfeertje oproepen. Hoofddorp moet
het van kwaliteit hebben. Vandaar de
sterke programmering.
Natuurlijk heeft ook Meer Jazz last gekregen van ‘de crisis’. Natuurlijk kreeg
ook Meer Jazz te maken met ups en
downs. Gelukkig zijn veel sponsors Meer

Jazz – nu het TAKE OFF Music Event –
trouw gebleven.
Van 24 t/m 26 mei 2019 wordt het vijfde
lustrum gevierd. Momenteel wordt
hard gewerkte aan een boeiende en
gevarieerde programmering zowel in
Het Cultuurgebouw als buiten op het
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Raadhuisplein. Dat doet de organisatie
met een enorme hoeveelheid vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om
hier een succes van te maken.
De enige juiste manier van waarderen
is dan ook zelf komen en genieten van
de optredens, marktkramen, tenten en

alles wat er geboden wordt. Doet u dat
vooral en neem uw vrienden en kennissen mee. Zo is en blijft het een feest
om een dergelijk groot en grotendeels
gratis toegankelijk muziekevenement
te organiseren.
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2019

MEER JAZZ CAFÉ PROGRAMMA
HET PROGRAMMA VOOR DE 1e HELFT VAN 2019 ZIET ER ALS VOLGT UIT:
ZONDAG

20
JANUARI

ZONDAG
15.30 – 18.00 uur,
De Rustende Jager
Nieuw - Vennep

ESPRAZZIVO

Frontvrouw en zangeres Rehana Begum vertelt
met haar warme, exotische stem, muzikale
verhalen met een eigen twist. Een vijfpersoonsband met swingende jazz, zwoele bossanova’s
en fluweelzachte ballads.

14
APRIL

15.00 – 18.00 uur,
Hotel De Beurs Hoofddorp

TERRY KNIGHT TRIO

Het trio van de Britse drummer Terry Knight speelt swingende
jazzklassiekers in de traditie van westcoast en bebop jazz.

ZONDAG

19
MEI

FOTO: ROBERT VAN WILLIGENBURG

15.00 – 18.00 uur, De Rustende Jager Nieuw - Vennep

LEO’S DRUGSTORE

ZONDAG

FOTO: PIM TOSCANI

17

FEBRUARI

15.30 – 18.00 uur, Hotel De Beurs Hoofddorp

Laat je verrassen door de mannen van Leo`s Drugstore met hun
aanstekelijk swingende Jazz, Latin & More repertoire.

JAMSESSIE O.L.V.
THOMAS KWAKERNAAT

Iedereen kan meedoen. Bassist Thomas is niet alleen een
fantastisch muzikant maar ook een inspirerende sessieleider.

FOTO: SANDER EGGEN

ZONDAG

17

ZONDAG

6

JANUARI

MAART

ZONDAG 6 JANUARI
NIEUWJAARSCONCERT

Het jubileumjaar en de nieuwe serie Meer Jazz
Cafés wordt gestart met een feestelijk Nieuwjaarsconcert op zondag 6 januari 2019. Deze keer is dat
in de De Patio van Claus (Claus Park Collection) op
de Bosweg 19 te Hoofddorp. Iedereen is daar
welkom vanaf 15.00 uur voor een toast op 25 jaar
Meer Jazz. U kunt lekker luisteren naar - of een
dansje wagen op - de klanken van de Pim Toscani
Jazz All Stars. Uiteraard is ook deze middag weer
gratis toegankelijk.

ZONDAG
15.15 – 18.00 uur, De Rustende Jager Nieuw - Vennep

REGIONALE TALENTEN DAG

15.30 – 16.00 uur: Rata Jazz o.l.v. Bart Tuinman
Zeven zeer jeugdige muzikanten. Keurig in het pak met stoere Blues Brothers
hoedjes en zonnebrillen o.l.v. trompettist Bart Tuinman.
16.15 – 17.00 uur: Regionale band
Een nader te bepalen regionale band.
17.15 – 18.00 uur: Fort Night Swing Bigband
Een veelzijdige bigband met een fijne zangeres. Van fluisterzacht tot feestgedruis,
van Count Basie tot Weather Report, van Frank Sinatra tot Doe Maar en Amy
Whinehouse.

16
JUNI

15.00 – 18.00 uur,
Hotel De Beurs Hoofddorp

GETZ/GILBERTO
PROJECT

Een programma vol Bossa standards en verhalen
waarin saxofonist Patrieck en zangeres Annelore en hun
5 mans band je meenemen naar het 1964 waarin de
relaxte sfeer van de Bossa Nova zo nieuw was dat het de
universiteiten van Brazilië op zijn kop zette.

FORT NIGHT SWINGBAND

DE MEER JAZZ CAFÉ CONCERTTIJDEN (M.U.V. DE SPECIAL) ZIJN VAN 15:30 TOT 18:00 UUR. TOEGANG GRATIS.

RATA JAZZ
FRAAIE FOTOGRAFIE
Tijdens het evenement is een groot aantal fraaie
foto’s gemaakt. Een selectie van deze foto’s staan
inmiddels op onze website. De foto’s zijn gemaakt
door o.a. Ton Hofstra Fotografie, John van Loon,
Henri Kok en Edward van Loon. Meer Jazz is hen
zeer erkentelijk voor alle tijd en moeite die zij hierin
hebben gestoken.
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NOG GEEN

VRIEND VAN
MEER JAZZ?
Dat kan natuurlijk niet.
Wij weten ons graag door u
gesteund, door de mensen voor
wie we het allemaal doen!
Vanaf € 35,00 per jaar mag u
zich Vriend van Meer Jazz
noemen; een hoger bedrag
mag natuurlijk ook! U krijgt
voor uw donatie ook veel terug:
o.a. feestelijke festivals en
mooie concerten, en gezellige
jazzcafés.

Daarnaast ontvangt de
gedrukte Vriendenkrant en de
Vriend van Meer Jazz-pas ter
waarde van € 25,00 en 10 tot
50% korting bij Shoeby, DIDI
en 17 andere kledingen accessoires zaken. Op bepaalde dagen
ontvangt u kortingen bij 37
regionale horecagelegenheden.

STICHTING MEER
JAZZ ZOEKT NIEUWE
MEDEWERKERS
Stichting Meer Jazz zoekt nieuwe
vrijwilligers voor het jaarlijks organiseren
van het TAKE OFF Music Event (met als
belangrijk ingrediënt de International
Big Band Competition), de Meer Jazz
Café concerten en de Meer Jazz Special
(minifestival) vrijwilligers.
Het is handig als je in (of in de buurt
van) de Haarlemmermeer woont.
De organisatie werkt zonder winstoogmerk en is een Algemeen Nut Beogende
Instelling.
Wij zoeken voor de onderstaande
taken medewerkers:
• Website beheer (PR commissie)
• Social Media (PR commissie)
• Redactionele artikelen
(PR commissie)
• Sponsoring (sponsor commissie)
• Programmering (programma
commissie)
• Bestuur
Heb jij voeling met een organisatie als
Meer Jazz en wil je een bijdrage leveren
aan een rijke en levendige muziekstructuur in de Haarlemmermeer stuur
dan een mail naar info@meerjazz.nl.

WELKOM JAIMIE HOOI
Vanwege emigratie van een het vroegere bestuurslid Bram
Schouten (bij velen van u een bekende Haarlemmermeerder)
is er naars tig gezocht naar adequate vervanging. Het bestuur
verwelkomt Jaimie Hooi als nieuw algemeen bestuurslid van
Stichting Meer Jazz. Zijn frisse kijk en doortastende imago zal
de organisatie versterken en wij wensen hem veel plezier in de
tijd die komen gaat.

WWW.MEERJAZZ.NL

MENEER
VAN DIJK

DATA OM TE ONTHOUDEN

DTP, DESIGN & FOTOGRAFIE

• 6 januari 2019
Nieuwjaarsspecial

MENEERVANDIJK.COM

• 24, 25 en 26 mei 2019
TAKE OFF Music Event
• 24 november 2019
Meer Jazz Special
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