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HET WAS WEER FEEST, op 24, 25 en 26 mei. Op het weer valt geen peil te trekken - en
er was iets minder te besteden dan vorige jaren - dus had de Meer Jazz-organisatie
ook het 25e muziekfestival, het TAKE OFF Music Event, ‘indoor’ georganiseerd.
Het programma was overzichtelijker dan
vorig jaar en de variatie in muziekgenres
was groot. Er was geweldige latin jazz,
gypsy swing à la Hot Club de France,
bluesy jazz, recht-op-en-neer dixieland,
mainstream jazz, idiote feestjazz, en er
was buitengewoon veelbelovend talent
van de conservatoria in Haarlem en Amsterdam. Pier K had onder meer de ‘huisband’ Relaxin’ with Bill afgevaardigd.
Boeiend waren ook de masterclasses
saxofoon en trompet waarin profs uit de
top van de Nederlandse muziekwereld
met tips en trucs strooiden. De Hongaarse Bohém Ragtime Jazz Band wist op
vrijdag- en zaterdagavond de danslustigen op de vloer te houden. De jazzviering
op zondag met de Big Band Haarlemmermeer, organist Martin Nijdam en
zangeres Léah Kline vormde een passende afsluiting.
Topconcerten
De Metropole Orkest Big Band bracht de
vocaliste China Moses, dochter van
DeeDee Bridgewater, die in 2008 op het
programma stond. De veelzijdige China
verstaat de kunst van het muzikaal verhalen vertellen. Duidelijk is te horen dat
zij het werk van Dinah Washington en
Nina Simone als cultureel erfgoed koestert.
In de Kleine Zaal volgde het optreden
van Fay Claassen. De ongeëvenaarde
– in Keulen wonende – Edisonwinnares
behoort tot de Europese vocalistentop.
Tijdens haar adembenemende optreden
– publiek op het puntje van de stoel –
heeft wethouder Marja Ruigrok de Meer
Jazz Prijs uitgereikt.
Overige bands
De latin bands waren om te smullen.
De veertienkoppige Brazil jazz formatie
Sorrindo presenteerde een compleet palet
aan Zuid-amerikaanse klanken waar ook
drie strijkers het hunne aan bijdroegen.
De vier Zuid-amerikaanse musici van
het swingende Amigos Latinos Quinteto
hebben de latin sound al via de borst en
de paplepel ingegoten gekregen. De wieg

van de vijfde, congaspeler Jan Luc Eendenburg, stond vast ergens in Nederland,
maar dat was niet te horen. Heel andere
koek was een oude bekende: het clowneske Oldenzaalse Stroat Ensemble. Opvallend waren ook de jong talent bands van
het Conservatorium van Amsterdam en
Haarlem. De Masterclasses van saxofonist
Paul van der Feen en trompettist Jan
Wessels waren een groot succes.
Minder bezoekers
Het enige minpunt is het feit dat - ondanks
de uitstekende organisatie - er de laatste
drie jaren telkens minder mensen het algemene festival bezoeken. Dat is een gegeven waar de organisatie zich momenteel over buigt om met een passende
organisatorische aanpassing te komen.
Corendon International
Big Band Competition
Waar meer mensen op af zijn gekomen
was de 23ste editie van de Corendon
International Big Band Competition. Op
de zaterdag bonden vijftien bigbands in
twee klassen – de topklasse en de eerste
klasse – de strijd met elkaar aan.
De prijsuitreiking was op zaterdag 25 mei,
vlak voor middernacht. De loco burgemeester van Haarlemmermeer, Marja

Ruigrok, reikte samen met Edoardo Righini, adjunct directeur Conservatorium
Amsterdam en Bas Vermeer van de
Corendon Foundation de hoofdprijzen
uit. In de Topklasse bereikte het Landesjugendjazzorchester Hamburg (DE) de
eerste plaats. Op de tweede plaats kwam
de Codarts Big Band (NL). In de Eerste
Klasse ging de eerste prijs naar Jelgava’s
Youth Big Band (LV), en de tweede naar
het Silent Explosion Orchestra (DE).
Verder waren er solistenprijzen voor
Artürs Sebris (sax) van de Jelgava’s Youth
Big Band (LV), voor Reinis Ašmanis
(drums) eveneens van de Jelgava’s Youth
Big Band [LV], voor Kevin Naßhan
(drums) van het Silent Explosion Orchestra [DE], en voor L. Molcanyiova (altsax)
van het Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra [CZ].
De deelnemende bigbands waren afkomstig uit Duitsland, Tsjechië, Italië,
Engeland, Nederland en Letland.
Een groot deel van deze bands bestaan
uit jongeren van diverse culturele instellingen/muziekscholen en particuliere
muziekinstellingen. Het uitnodigen van
deze jongerenbands sluit aan bij het oogmerk van de hoofdsponsor Corendon
Foundation, die duurzaamheid en ontwikkeling van jongeren nastreeft.
De bigbands werden beoordeeld door leden van een zes man tellende jury onder
leiding van de Amerikaanse trompettist
Kurt Weiss. Ook de andere juryleden
staan internationaal in hoog aanzien,
zoals pianist Rob Horsting, vibrafonist
Frits Landesbergen, drummer Cees Kranenburg, de Oostenrijkse trombonist Ulrich Plettendorff en dirigent Pieter van
den Dolder.
De internationale kameraadschappelijkheid kenmerkte op zaterdag weer de muziek-voor-en-door-muzikanten-sfeer.

DEELNEMER IBBC. FOTO: TON HOFSTRA

MEER JAZZ PRIJS
VOOR FAY CLAASSEN
De inmiddels alom bekende én gewaardeerde Meer Jazz Prijs, tal van
gerijpte topmusici mochten hem al in
ontvangst nemen, is dit jaar toegekend aan vocaliste Fay Claassen. Op
24 mei heeft loco-burgemeester Marja
Ruigrok haar de prijs – door goudsmit Eric van Limpt ontworpen en
vervaardigd sieraad opgespeld.
ALLE LOVENDE WOORDEN werden
bewaarheid: het optreden van Fay
Claassen liet niet te wensen over.
Heel relaxt heeft zij de bezoekers in
de Kleine Zaal een gevarieerd programma voorgeschoteld. Ze had er
duidelijk plezier in, evenals de Fay
Claassen Band met toetsenist Karel
Boehlee, gitarist Erik Rutjes en bassist Boudewijn Lucas. Inderdaad:
geen slagwerker. ‘Een verademing’,
zo karakteriseerde Fay de afwezigheid van een drummer – waarmee ze
niets ten nadele van een bepaalde
slagwerker of van drummers in het
algemeen wilde zeggen, maar waarmee ze bedoelde dat het ontbrekend
van slagwerk volgens haar meer rust
en ruimte in de ritmegroep creëert.
Het is een bekend citaat, maar het is
te mooi én eervol om het niet te herhalen – en tot Fay’s genoegen deed de
loco burgemeester dat ook: het Amerikaanse jazzmagazine „CADENCE“
vat de waardering voor de prijswinnares samen met: “Fay Claassen is to
singing what Audrey Hepburn was to
the movies: elegant and graceful“.
En zo was het op 24 mei 2019 ook.

ZANGERES FAY CLAASSEN. FOTO: JOHN VAN LOON

Fay heeft een scala aan prijzen in
ontvangst mogen nemen, waaronder
drie Edisons, de Preis der Deutsche
Schallplattenkritik, een Gouden
Plaat en de Chet Baker Award. De
Meer Jazz Prijs misstaat bepaald niet
in een dergelijke opsomming. De
prijs is een fraai en uniek sieraad,
ontworpen en vervaardigd door de
bekende Hoofddorpse goudsmit Eric
van Limpt. Fay was er duidelijk verguld mee!
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MEER JAZZ CAFÉ PROGRAMMA
HET PROGRAMMA VOOR DE 2e HELFT VAN 2019 ZIET ER ALS VOLGT UIT:

2019
ZONDAG

13.00 – 19.00 uur,
De Rustende Jager
Nieuw - Vennep

ZONDAG

18

JULI

DE MEER JAZZ SPECIAL
Een gratis toegankelijk minifestival met drie live bands en een buffet.

AUGUSTUS

ZONDAG

21

24

NOVEMBER

15.30 – 18.00 uur,
De Rustende Jager
Nieuw - Vennep

FLOWERTOWN JAZZBAND
De Haarlemse Flowertown Jazzband o.l.v. Wil van Schaik
speelt aanstekelijke recht-voor-zijn-raap dixieland. Een middagje
Flowertown staat simpelweg voor een hoop gezelligheid.

15.30 – 18.00 uur,
Hotel De Beurs
Hoofddorp

13.00 – 14.00 uur, Jong talent van het Conservatorium van
Amsterdam Het Junior Jazz College is een opleiding voor jonge talenten
die jazz en aan jazz verwante stijlen willen spelen. Deze jonge musici
spelen in één van de jong talent ensembles die het Junior Jazz College te
bieden heeft. Het JJC is het ultieme jong talent traject (jazz) dat naast de
middelbare school bestaat ter voorbereiding op een studie aan het CvA.
Het ensemble wordt geleid door virtuoze gitarist (en in deze band bassist)
Eran Har Even. Bezetting: Rens Litjens (gitaar), Jelle Heizenberg (piano),
Eran Har Even (basgitaar). Benjamin van den Eertwegh (drums).

HET TRIO VAN TOEN
Het Trio van Toen bestaat uit vier muzikanten. Samen brengen zij
driestemmig liedjes ten gehore uit de jaren 40, 50 en 60. De
mensen worden uitgenodigd de bekende liedjes mee te zingen.

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

ZONDAG

15

15.30 – 18.00 uur,
De Rustende Jager
Nieuw - Vennep

SEPTEMBER

JUNIOR JAZZ COLLEGE

14.45 – 16.30 uur, Happy Feet Orchestra
Mirjam van Dam en Hans Goemans speelden jarenlang voor Lindy
Hop dansers. Samen richtten zij het Happy Feet Orchestra op en
aanstekelijke swingliedjes uit de jaren ’20, ’30, ’40 en ’50. Met
Hans Goemans (sax), Mirjam van Dam (zang), René Winter
(drums), Vincent Kuiper (gitaar), Rob Wijnen (piano), Hans Voogt
(bas) René ten Cate (vibrafoon).

YVONNE WEIJERS & BAND
Yvonne zingt de prachtige muziek van Cole Porter, Madeleine Peyroux en
Robbie Williams in haar moedertaal. Swingende luisterliedjes over de liefde
en het leven zelf, recht uit het hart en in haar eigen taal.

MOONGLOW

KRUISWEG 1007 HOOFDDORP

ZONDAG
15.30 – 18.00 uur,
Hotel De Beurs Hoofddorp

ZONDAG

VENNEPERWEG 471 NIEUW-VENNEP

20

OKTOBER

4

JAMSESSIE O.L.V.
MARTIJN KLAVER

Iedereen kan meedoen. De Hoofddorpse
drummer Martijn Klaver is niet alleen een
fantastische muzikant maar ook een
begenadigd sessieleider.

15

DECEMBER

17.15 – 19.00 uur, Moonglow
Authentieke jazzklanken mixen moeiteloos met moderne beats en
samples. Loungy of uptempo, maar altijd dansbaar. Van jong tot oud,
iedereen valt voor deze sexy en unieke sounds. Met Marianne van den
Bergh (zang), Jos van de Gruiter (gitaar en samples), Jeroen Oosterbos
(drums) en Tony Peters (tenor, sopraan en alt sax).
15.30 – 18.00 uur,
Hotel De Beurs Hoofddorp

DENNIS KIVIT & FRIENDS
– A SWINGIN’ CHRISTMAS
Zanger/gitarist Dennis Kivit brengt met een heuse ‘all star line up’ een
programma van swingende kerstliedjes. Bekende en onbekende jazzklassiekers
op de manier waarop alleen Dennis dit kan. Er mag gedanst worden...
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EEN NIEUWE LENTE…
… EEN NIEUW GELUID
ALDUS DE OVERBEKENDE DICHTREGEL, waarmee vooral wordt vooruitgekeken
en de toekomst vol verwachting wordt tegemoet gezien. Bij Meer Jazz is dat ook het
geval. Voorzitter Sonja Reckewell, penningmeester Willem van Noord, bestuurslid
Walter van den Hoven en IBBC-organisator Pytrik Rot hebben na geruime tijd voortreffelijk werk te hebben verricht hun functie neergelegd. Om puur persoonlijke
redenen overigens, want Meer Jazz dragen zij onverminderd een warm hart toe – en
Meer Jazz is hen op haar beurt zeer dankbaar voor het vele werk dat zij de afgelopen
jaren hebben verricht.
Opvolgers
Gelukkig zijn er enkele goede opvolgers.
Vrijwilliger Jamie Hooi, in het dagelijks leven
docent aan het Herbert Vissers College,
neemt de voorzittershamer over en zijn
collega Tom Drukker volgt Pytrik Rot op als
organisator van de International Big Band
Competition. Jeroen Krah, die ook al geruime
tijd als vrijwilliger actief was, treedt in de
plaats van Walter van den Hoven.

door Sonja Reckewell en de onvolprezen
– wie kent hem niet – Coen Goemans,
maar het is wel de bedoeling dat de plek
van Willem zo gauw mogelijk wordt ingevuld. Dus mocht een van de met financieel inzicht gezegende lezers/lezeressen
ervoor voelen de functie over te nemen,
meld u zich dan bij directeur Loet van der
Lee. Dat kan via info@meerjazz.nl. U
wordt met open armen ontvangen!

Gezocht
Naar een opvolger van penningmeester
Willem wordt nog gezocht. Het lopende
financiële werk wordt nu ten dele gedaan

Het bestuur komt circa twaalf keer per
jaar bijeen. Wil je een bijdrage leveren
aan een rijke en levendige muziekstructuur
in de Haarlemmermeer, schroom dan niet!

JAARLIJKSE
VRIJWILLIG(ST)ERS-BBQ
HET IS EEN MOOIE TRADITIE, de jaarlijkse barbecue in
aansluiting op het festival. Op 5 juni waren weer veel vrijwillig(st)ers van de partij op het terrein van Scouting Hoofddorp
(dankzij Coen!) om met elkaar stil te staan bij het afgelopen
festival – en bij elkaar natuurlijk, want juist de barbecue is het
moment waarop iedereen elkaar kan treffen. Het weer had nog
iets mooier gekund, maar in de loop van de jaren hebben we
Meer Jazz-gewijs geleerd al blij te zijn als het niet regent.
Als barbecuemaster was directeur Loet van der Lee een
waardig opvolger van de dit keer helaas niet aanwezige Edward van Loon. En het moet worden gezegd, Loet was verdacht
handig in het hanteren van hete houtskool, spiesen, worsten
en kipkluiven. De Meer Jazz-wijn leek al gauw op, maar Coen
had nog een hele voorraad achter de hand. Dat had de voordelen dat men blij was dat er toch nog wijn was én het verhoogde
niet alleen de populariteit maar ook het toch al onwrikbare
vertrouwen in ons manusje-van-alles.
Ontspannen heeft Loet teruggeblikt op het afgelopen evenement en hij heeft ruwweg lijnen uitgezet voor een vernieuwde
opzet in 2020, met als belangrijkste nieuws terugkeer naar de
oude naam. Weg met TAKE OFF, lang leve Meer Jazz!

FOTO: JON TYSON | UNSPLASH

MEER JAZZ FESTIVALS IN BEELD
Oog in oog met 25 jaar Meer Jazz

Fotoboek Meer Jazz, Festivals in beeld.
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In 2019 is het 25ste Meer Jazz Festival
georganiseerd. Speciaal voor deze gelegenheid is er een leuk fotoboek samengesteld. Met slechts zes à zeven foto’s per
jaar geeft het een heel aardig beeld van
de artiesten, het terrein, de vrijwilligers
en de algehele sfeer.
Het begon zo eenvoudig. Met 80.000
gulden is de organisatie in 1995 feestelijk van start gegaan met een gevarieerd
festival. Al snel werd duidelijk dat het
bigbandconcours, sinds een aantal jaren de International Big Band Competition, een belangrijk vast onderdeel van
het programma was. Uiteraard is er veel
dank verschuldigd aan de vrijwilligers,
diverse sponsoren en subsidiënten. Dat
zijn er zoveel geweest dat we hebben besloten er geen enkele te vermelden anders zouden we andere misschien te
kort doen.
Het boek is - zolang de voorraad strekt verkrijgbaar via het secretariaat van
Stichting Meer Jazz voor € 15,- per exemplaar.

Van der Lee bakt ze bruin

Jeroen Krah (60) is
zijn hele leven al een
jazz liefhebber. Al vroeg
probeerde hij op de
piano stukken na te
spelen. Nu speelt hij in
verschillende bands en
doet veel vrijwilligerswerk. In het dagelijks
leven is hij marketeer
voor een marketing
bureau in Amsterdam waar hij voor een grote
klant van dat bedrijf in de marketing automatisering zit. Naast zijn werk als secretaris voor de
scouting in Nieuw - Vennep doet hij nu sinds
een jaar de marketing en PR voor stichting Meer
Jazz. Sinds kort vervult hij die rol als lid van het
bestuur.
Alex Silvis speelt
vanaf zijn veertiende
bastrombone als
hobby. Het was
toentertijd het enige
instrument dat nog
over was in de brassband in Haarlem. En
nu, vele jaren later,
speelt hij nog steeds
trombone. Niet meer
in hetzelfde orkest. Want na de nodige omzwervingen is hij uiteindelijk in een big band terechtgekomen en daarmee in aanraking gekomen met voor hem onbekende muziek.
Deze big band stond tot voor kort onder leiding
van Loet van der Lee en via hem heeft Alex
stichting Meer Jazz leren kennen. Eerst als
bezoeker, later als vrijwilliger bij het jaarlijkse
festival en sinds dit jaar als coördinator van de
International Big Band Competition. Gelukkig
in 2019 nog samen met de huidige coördinator
Pytrik Rot die deze mega klus vele jaren heeft
gedaan. Op naar het vierentwintigste IBBC, een
evenement om trots op te zijn.
Tom Drukker (22)
studeert momenteel
voor docent economie
en bedrijfseconomie in
Amsterdam aan de
Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast
geef hij les op het
Herbert Vissers College
in Nieuw-Vennep en
werkt als mentor van
een bovenbouw klas. Ter afwisseling staat hij zo
af en toe achter een bar op festivals waarbij hij
verantwoordelijkheid heeft voor het reilen
zeilen in en om de bar. Tom is nieuw algemeen
bestuurslid van Stichting Meer Jazz wil zijn
kennis en ervaring graag inzetten tijdens de
Jazzfestivals de aankomende jaren.
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WORDT

SUPERVRIEND

VAN MEER JAZZ!
Door Supervriend van Meer Jazz te worden maakt u de organisatie
van alle jaarlijkse muziekactiviteiten van Stichting Meer Jazz mede
mogelijk. In plaats van €35,- (Vriend van Meer Jazz) doneert u dan €
250,- per jaar.
• U krijgt twee vip kaarten voor de jaarlijkse relatieontvangst
met aansluitend concert.
• U ontvangt een uitnodiging met consumpties voor de
Meer Jazz Special.
• U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Wat moet u doen? Maak €250,- over op NL16RABO0345881591 o.v.v.
Supervriend Stichting Meer Jazz en uw naam en e-mailadres of
Schrijf een e-mail aan info@meerjazz.nl o.v.v. Supervriend Stichting
Meer Jazz en uw naam en e-mailadres
Uw supervriendschap is een particuliere gift en voor de duur van één
kalenderjaar en is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Alvast hartelijk dank, Bestuur Stichting Meer Jazz

30 JAAR MULTICOPY HOOFDDORP
Stichting Meer Jazz feliciteert haar mediapartner met een prachtig 6de lustrum.

In 1989 begonnen Hans,
Emmy en Danielle Wijnands
aan de Kruisweg in Hoofddorp. Ontstaan als traditionele offsetdrukkerij die
steeds weer voorop wil lopen
met nieuwe mogelijkheden
en diensten, met steeds weer
de nieuwste technieken.
Vanaf 2010 staan Gert en
Danielle BrinkhuisWijnands als franchisenemers aan het roer van dit
familiebedrijf, met een team
van zeven gemotiveerde
mensen dat elke dag
enthousiast samenwerkt
om onze klanten te adviseren,
ontzorgen en mooie grafische producten te maken. Want dat is wat wij allemaal
het liefste doen en wat zo mooi is aan het grafische vak: unieke dingen ontwerpen
en creëren.

8

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.

DATA OM TE ONTHOUDEN
• 5 januari 2020 Nieuwjaarsspecial
in Claus Parkcollection Hoofddorp
• 5 en 6 juni 2020 Meer Jazz Festival

WWW.MEERJAZZ.NL

