


EXCLUSIEF POEF €289 NU €189
BLOCK RELAXSTOEL €563 €395

EXCLUSIEF DECORATIEKUSSENS
SOHO LOUNGE €1930 €1499

PRIMAVERA TAFEL 210X90 6X PRIMAVERA STOEL
PRIMAVERA DINING €1754 €1399

Bezoek ons op Grenssteen 13 in Breda! Wij zijn 7 dagen per week geopend.
Kijk voor al onze winkels & openingstijden op buitenhof-tuinmeubelen.nl
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Colofon
Deze festivalkrant is geproduceerd door Stichting  
Breda Jazz Festival in samenwerking met mediapartner 
Trichis Media en redactioneel gemaakt door een  
groep vrijwilligers. Zonder de tomeloze inzet van  
deze vrijwilligers is de totstandkoming van deze  
krant niet mogelijk. 

Verspreiding
Deze festivalkrant wordt in een oplage van 75.000 stuks 
gedrukt. In de gemeente Breda wordt de festivalkrant 
huis aan huis bezorgd door Axender Media en los ver-
spreid bij leestafels en horeca in Breda. Heb je vragen 
over de verspreiding dan kun je contact opnemen met 
Axender Media, telefoon 030 - 755 69 30.

Eindredactie
Benno Roozen

Redactie 
Jelle Boonstra, Hanneke Griffioen, Edwin van den 
Heijkant, Peter Mingaars, René van der Velden en 
Tessa Trommelen

Fotografie
Jack Sweres, Hans Kloppert, Stefan Oomes,  
Frank Pellens, Jeroen Nieuwstad, Pixabay en Nicole 
Trommelen 

Met dank aan
Naomi Adriaansz (Jazz Project voor Basisscholen)

Ontwerp affiche
Studio Pepijn Zwart

Vormgeving & realisatie
Trichis Media

Met dank aan onze hoofdsponsors
Gemeente Breda
Jupiler / AB-Inbev
Van Dijnsen Installatietechniek & Beveiligingen
ESJ Financial Engineering
Winters bouw & ontwikkeling
en alle overige sponsors!

Contactinformatie
Secretariaat Breda Jazz Festival
Postbus 4929, 4803 EX Breda
Tel. +31 (0)6 22 32 74 85 (ook via WhatsApp)
E-mail: info@bredajazzfestival.nl
Website Breda Jazz Festival: www.bredajazzfestival.nl

"	www.twitter.com/bredajazz
!	www.facebook.com/bredajazzfestival 
$	www.instagram.com/bredajazzfestival 
'	www.linkedin.com/company/breda-jazz-festival

Voorwoord

Rhythm Club
Rhythm Club is de Business Club van het 

Breda Jazz Festival en gaat in mei dit jaar 

van start. Rhythm Club staat open voor 

bedrijven die affiniteit hebben met de stad 

Breda en zich aangetrokken voelen door 

het Breda Jazz Festival. Door als bedrijf in 

te stappen draag je met de sponsorbijdrage 

bij aan de continuïteit van het festival. 

We organiseren gedurende het jaar – van mei tot mei – twee 
relatieborrels en vier netwerkbijeenkomsten variërend van  
een bedrijfsbezoek, golfdag tot diner. Als lid van Rhythm  
Club kom je op een leuke en ludieke manier met de andere 
leden in contact. 

Wil je met je bedrijf lid worden van Rhythm Club? Neem 
dan contact op met Judith van de Sluis en Eric Matijsen via 
sponsoring@bredajazzfestival.nl. Zij vertellen je graag over de 
pakketten Saxofoon, Gitaar, Contrabas en Drums waarmee je 
je aansluit bij Rhythm Club. 

Hemelvaartsweekend 
2021. Voor de tweede 
keer een Breda Jazz 
Festival op afstand. 
Wie had dat kunnen 
denken. Een digitale 
versie. Livemuziek via 
schermen en oortjes. 
Het jubileumfeest nóg 
een jaar uitstellen. We 
willen het niet maar we 
hebben geen keus.

Jazzen in Breda. Dan wil je vier dagen feesten. Dwalen 
door de stad, van podium naar podium. Jazz met  
toefjes dixieland, funk, rock & roll en soul. Oude  
bekenden ontmoeten en nieuwe vrienden maken. 
Generatieoverschrijdend. Het gaat vanzelf. Ontmoeten 
gaat vanzelf. Breda als schoolvoorbeeld van een gast-
vrije stad. En de muziek brengt het allemaal samen.   

We hebben een onwerkelijke periode achter de rug. 
Maar vaccineren betekent vrijheid. Stapje voor  

stapje gaat de samenleving weer open. Via fieldlabs, 
proefevenementen en testlocaties. 

We kunnen niet wachten! Natuurlijk blijven we voor-
zichtig. Maar zodra er ruimte ontstaat, proberen we  
die verantwoord te benutten. Omdat we ook tijdens 
een crisis denken in mogelijkheden. Dat sleept ons 
erdoor, helpt ons vooruit. 

Ik zie dat ook bij het bestuur van het Breda Jazz  
Festival. Niet op de Grote Markt of in Hotel Keyser?  
Dan gaan we gewoon online. Opveren en weer  
doorgaan. Zodat we volgend jaar een uitgestelde  
verjaardag kunnen vieren. Dan gaat het dak eraf.  
Met al die muzikanten en gasten die we nu zo  
missen. En muziek, muziek, muziek!    
 
 

Paul Depla, 
burgemeester  

Steun het festival!

Het programma van #DigiJazz staat 
op www.bredajazzfestival.nl



Wat hadden wij graag met jullie weer in onze oude 
vertrouwde spiegeltent gestaan op het Kasteelplein. 
Helaas moeten we, met zijn allen nog één jaartje wachten. 
Maar wees niet getreurd.. 
We are gonna Jazz it up a little! 
We gaan gewoon door met het ontwikkelen van nieuwe 
culinaire en smaakvolle verrassingen die we volgend jaar 
graag met jullie willen delen! 

Team De Kort Catering

HET IS GEEN DOEI OF DAG, 
              MAAR TOT ZIENS MET EEN GLIMLACH!

Troost bieden, dat is de kern van ons werk bij Zuylen. 
Troosten doe je door samen te zijn, dicht bij elkaar. 

De huidige beperkingen zijn voor ons dan ook een grote 
uitdaging. Veilig afscheid nemen, hoe ziet dat eruit? 
Daarop hebben wij antwoorden gevonden, ook op

 anderhalve meter kun je samen zijn en troost bieden. 
Zit je met vragen, bel ons gerust: 076-521 94 53.

Tech That Moves
NISSAN QASHQAI
Tech That Moves
NISSAN QASHQAI

5 jaar gratis onderhoud
5 jaar garantie
5 jaar � nanciering en € 5.000 korting

U rijdt een nieuwe Nissan QASHQAI vanaf € 214/mnd*

Rekenvoorbeeld Consumentenprijs Korting Prijs incl. korting Aanbetaling Te � nancieren bedrag Slottermijn Jaarlijks kostenpercentage Looptijd Maandtermijn
Nissan QASHQAI Access Edition DIG-T 140 € 33.090 € 5.000 € 28.090 €  10.403 € 17.687 € 6.618 2,9% 60 € 214

* Gecommuniceerd maandtermijn o.b.v. een aflopend krediet (huurkoop) dat is gebaseerd op de consumentenadviesprijs incl. korting. Aflopend krediet o.b.v. 60 maanden looptijd, 20% slottermijn, 31% aanbetaling en een jaarlijks kostenpercentage van 2,9%. Maandbedrag incl. 
een onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 60 maanden. Minimaal te financieren bedrag € 5.000, max. te financieren bedrag € 20.000, boven de € 20.000 geldt een rentetarief van 3,9%. Max. slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de financiering en is berekend 
op basis van de waarde van de auto (40% bij 36 maanden, 30% bij 48 maanden en 20% bij 60 maanden financiering). Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie op basis 
van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 
30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Bedragen en percentages zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en typfouten voorbehouden. Actie is geldig van 01/04/2021 t/m 31/05/2021. Voorwaarden op te vragen via 
nl-marketing@rcibanque.com.

QASHQAI   144 - 151 G/KM   6,3 - 6,5 L/100 KM (WLTP) NISSAN.NL

Spinveld 37, 4815 HR Breda, T. 076 522 31 66
www.leendertvdborn.nl



WOUTER NOUWENS OVER ONTROEREN EN ONTDEKKEN 

Het optimisme van de banjo,  
in de barre tijden van corona

De banjo waar Wouter Nouwens sinds zijn vijftiende zo  

graag op speelt, is niet bepaald een sjagerijnig instrument.  

Het verzoeknummer dat hij het meest speelt, is ‘The world is  

waiting for the sunrise’. In een duister coronajaar zit de banjo  

aan de zonzijde van het spectrum, een mooie manier om de  

moed erin te houden. “Maar wat een rotjaar. Al die maanden  

zonder muziek. Zonder spelen met de gelijkgestemden,  

zonder interactie met het publiek. Wat heb ik het gemist.”

TEKST: JELLE BOONSTRA

Meer informatie? Neem contact op.
E: breda.vh@interhouse.nl
T: +31 (0) 76 303 39 88

Baronielaan 103, 4818 PD Breda

Verhuur ik straks ook uw woning?

Interhouse verhuurmakelaars is dé lokale specialist in Breda op 
het gebied van verhuur en vastgoedbeheer. 

Wellicht tot snel!

Judith de Regt - Interhouse verhuurmakelaars Breda

Dat ook zijn bijdrage aan het Breda Jazz Festival dit jaar in 
principe digitaal zal zijn, is dus wel even slikken, nog steeds 
geen publiek. Maar zijn hoop is dat bij het vieren van de 
teugels toch meer blijkt te kunnen dan nu voorzichtig in het 
draaiboek staat. “De essentie van muziek maken is en blijft 
voor mij de interactie die bij een concert ontstaat.” Digitaal 
rijmt op kaal – het moet maar – als het beslist niet anders kan.

In een normaal jaar is het leven van Wouter Nouwens gelar-
deerd met optredens. In eigen land (waar hij faam verwierf in 
de New Orleans Second Line Jazzband en de Miss Lulu’s Red 
Hot Creole Jazz Band), en ook in het buitenland; hij is veel in 
Scandinavië, in Italië, in Zwitserland. Nu bleven de blaadjes 
in de agenda leeg. “Dan bof ik nog dat ik niet van de muziek 
hoef te leven”, zegt Wouter die zichzelf als een ‘professioneel 
amateur’ omschrijft. Dat professionele zit ‘m in het streven om 
zo goed mogelijk te worden – wat hem met de tenorbanjo en 
de tenorgitaar in de traditionele jazzmuziek zonder twijfel  
is gelukt. En dat amateurschap is met voor bedachte rade. Al 
vroeg in zijn leven besloot hij zijn boterham met iets anders 
te verdienen dan met muziek. “Ik ben jong begonnen, om me 
heen zag ik beroepsmusici sappelen, die gaven les of moesten 
in een paashaaspakje op de Efteling spelen.” Dankzij z’n auto-

matiseringsbedrijf (met tien man personeel) kwam hij zonder 
veel averij het coronajaar door. “We zaten niet in een hoek 
waar de klappen vielen, dat was geluk en toeval ineen”, zegt 
hij. Niettemin was het afzien zonder de muziek als passie.  
“We hebben digitaal – en op afstand – één nummer  
opgenomen.” Normaal duurt het spelen van een nummer  
drie minuten, nu waren ze er met z’n allen bijna drie  
maanden mee doende. De banjo kwam nauwelijks uit het 
foedraal. “Maar in mijn hoofd was ik constant bezig, denken, 
arrangeren. Uitknobbelen hoe je het moest spelen. En bij de 
opname: bam, kwam dat in één keer goed.” Dat soort onder-
druk bouwt zich verder op, hij ziet het bij anderen: iedereen 
heeft zich zo lang ingehouden, dat ze straks als lenteveulens 
die op de weide worden losgelaten, alles willen inhalen.
 
De banjo is lang niet bij iedereen populair. Beperkt! Dominant! 
Eenzijdig! - trefwoorden, die bepaald niet aardig zijn. “En 
beperkt in de tijd, maar kort populair in de traditionele New 
Orleans stijl, van 1920 tot iets voor 1930.” Waar anderen erop 
uitgekeken raakten, heeft de liefde van Wouter zich  
alleen maar verdiept. En het is dus niet zo dat het met een 
banjo alleen maar vrolijkheid is wat de klok slaat. “Bij begrafe-
nissen heb ik gezien dat de banjo ook kan ontroeren, voor mij 
is dat ook meteen één van de uitdagingen: om de uitersten te 
verkennen.” 

Klarinettist/saxofonist Thomas L’Etienne zei ooit op een 
festival: “You made the banjo sound like a musical instrument.” 
Een compliment en een vuistslag tegelijk, al ziet Wouter het 
vooral als compliment. De muziek bezorgde hem wereld-
wijd vrienden, de banjowereld is maar klein, hooguit vijftig 

mensen geven er de toon aan en het spelen met die vrienden is 
een ontdekkingstocht gebleven die nooit ophoudt. In Zwe-
den speelde hij bijvoorbeeld kerkmuziek op de banjo om te 
ontdekken dat het instrument de tijden en culturen weet te 
overbruggen. Ook in Breda gaat dat gebeuren, zeker weten. 
Dat het festival minder ruimte laat aan de traditionele jazz, is 
een keuze die hij begrijpt. De fans ervan moesten slikken toen 
ze de concurrentie zagen komen van moderne jazz, blues, de 
cajun en de gypsy-muziek. “De traditionele jazz wordt  
gaandeweg teruggedrongen tot jazzclubs – daar bloedt het 
langzaam dood.” Het beeld van bolhoedbandjes en publiek 
zittend op een stoel. In dat licht bezien geeft een festival voor 
jazz in vele soorten en smaken juist kans een jonger publiek 
aan te spreken. Misschien dat ze ontdekken uit welke bron  
de generaties aan jazzmusici voor hen zich hebben gelaafd. 
“Genoeg te ontdekken”, zegt Wouter – en hij kan dat weten. <



info@verkooptrappistzundert.nl • www.zunderttrappist.nl • www.trappistglas.nl

Blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij 
Zundert Trappist 

via de nieuwsbrief.
Aanmelden kan via 

www.zunderttrappist.nl

Nederlands 
Trappistenbier 

uit Zundert

24.430 30.120

WIJ ZIJN ALLEEN OP 
AFSPRAAK GEOPEND!

BEL OF MAIL ONS 
VOOR EEN AFSPRAAK!
BEL OF MAIL ONS 

VOOR EEN AFSPRAAK!

24.430 30.120

JAZZ CROSSSTAR HYBRID
SPORTIEF SUV-DESIGN MET EXTRA HOGE ZIT
INTRODUCTIEPRIJS VANAF

30.120,-
S TA N D A A R D
M E T  A U T O M A A T

JAZZ HYBRID
ZEER RIJK UITGERUST
INTRODUCTIEPRIJS VANAF

24.430,-
S TA N D A A R D
M E T  A U T O M A A T

24.430 30.120

HONDA BREDA          Oosterhoutseweg 95          4816 KC  Breda          T 076 - 571 3229          E info@garagevanputten.nl          www.garagevanputten.nl

De gloednieuwe JAZZ modellen zijn er! Nu met elektro hybride motoren en dynamische 
looks. Zij zijn ongekend ruim en standaard zeer rijk uitgerust. De JAZZ blijven ruime en 

slimme auto’s. Kies tussen de stijlvolle JAZZ Hatchback of de sportieve JAZZ Crosstar 
SUV-design. Alle modellen van de JAZZ zijn voorzien van adaptieve cruise 

controle met stuurfunctie, automatisch remsysteem, maximale veiligheid en ultra-zuinig.

ELEKTRISCH RIJDEN ZONDER OPLADEN
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Binn
bu

Kom je ook Kom je ook 
weer spelen?

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze, tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

weer spelen?

Binnen- en buitenspeeltuin

HET GEMOED VAN… 

de sponsors 
Wat betekent het Breda Jazz Festival voor onze hoofdsponsors,  

voor hun bedrijf en voor hen persoonlijk? Wat maakt dat zij  

ons festival een warm hart toedragen? En wat is hun mooiste  

herinnering? We vroegen het drie van hen. 

DOOR HANNEKE GRIFFIOEN

Alphons van de Ven:
Lid directie bij ESJ Financial Engineering

Wat betekent het Breda Jazz Festival voor jou en je bedrijf?
Vanwege ons kantoor in Breda hadden we in eerste instantie 
interesse om podiumsponsor te worden. Al pratend werden  
we enthousiast om per 2020 hoofdsponsor te zijn, een  
mooie manier om bij te dragen aan het festival. Dit jaar 
draaien we tijdens #DigiJazz uiteraard ook weer mee in  
sponsoring. En hopelijk volgend jaar als hoofdsponsor  
weer op de normale wijze!

Wat maakt dat je het Breda Jazz Festival een warm hart  
toedraagt?
Muziek verbindt. Het Breda Jazz Festival is erg gevarieerd, qua 

muziek, muzikanten en locaties. Dat maakt dat er voor  
iedereen iets interessants bij zit. De veelzijdigheid van  
het festival en de muziek en de betekenis voor de stad  
maken dat wij dit evenement steunen. Goed dat dit jaar  
het festival digitaal plaatsvindt, zo blijft de jazz vibe er in.

Wat is je mooiste herinnering?
In 2019 was dat het podium voor Hotel Nassau. Het was  
super weer, de entourage met terras en staplaatsen  
voor het podium en de geweldige muziek maakten het  
af. De combinatie van muziek en de historische binnenstad  
van Breda zorgt dat het Breda Jazz Festival altijd leuk  
en sfeervol is. 

Laurens Klep:
Horeca Account Manager bij AB-Inbev

Wat betekent het Breda Jazz Festival voor jou en je bedrijf?
Voor mij persoonlijk is het Breda Jazz Festival dé ideale  
invulling voor het Hemelvaartsweekend. Ik ben dan  
alle dagen in de stad, zie veel optredens en natuurlijk  
horecaondernemers. Voor AB-Inbev is het Breda Jazz Festival  
het eerste Bredase festival van het jaar, waar Jupiler en  
mensen elkaar ontmoeten. De Brouwerij is sponsor vanaf  
het eerste festival in 1971.

Wat maakt dat je het Breda Jazz Festival een warm hart  
toedraagt?
Een goede omschrijving is ‘een weerzien in het zonnetje’,  
naar muziek luisteren met een glas in de hand, liefst in de  
zon. Ik ontmoet tijdens het festival veel mensen. Sommige 
mensen kom ik zelfs alleen maar tijdens het festival tegen,  
dat is bijzonder. 

Wat is je mooiste herinnering? 
Dat is een lastige, ik heb veel mooie herinneringen. De meest 
indrukwekkende opening vond ik die met trombones op het 
podium, met na de laatste tonen het allereerste confettikanon. 
Een memorabele herinnering heb ik aan de ‘after hours’  

in Hotel Keyser, met een glas bier aan de bar met  
voorzitter Bart Wouters. En bijzonder is de Willem Merkx 
tuin: een oase van rust en gezelligheid tussen het geweld  
van de grote pleinen.

Rob de Lepper:
Commercieel directeur bij Van Dijnsen  
Installatietechniek & Beveiligingen

Wat betekent het Breda Jazz Festival voor jou en je bedrijf?
We zijn al heel lang hoofdsponsor, het was en is een kans  
om als Bredase ondernemer iets te betekenen voor de stad.  
We voelen ons verbonden met de stad, met de cultuur, en  
jazz hoort daarbij. Op zondag wonen we met onze relaties  
het Gospelconcert in de Grote Kerk bij. 
In ons nieuwe bedrijfspand is de kelder omgetoverd tot een 
bruin café, waar we weer een relatiebijeenkomst van het  
festival kunnen organiseren.  

Wat maakt dat je het Breda Jazz Festival een warm hart  
toedraagt?
Ik werk sinds 2006 bij Van Dijnsen Installatietechniek &  
Beveiligingen en ben sinds die tijd ook vaste bezoeker van  
het Breda Jazz Festival. Op Hemelvaartsdag, vrijdag en zondag  
ben ik zéker in de stad. De sfeer is geweldig, met de vele  
verschillende bands die door de hele binnenstad optreden. 

Wat is je mooiste herinnering? 
Ik heb goede herinneringen aan de concerten in De Avenue, 
een prachtige en sfeervolle locatie. Op onze relatiemiddagen  
is vaak Along comes Mary te gast, fantastisch! Ook de  
Slampampers vind ik erg goed.  <
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Relatiegeschenken

Promotionele items

Themapakketten

Kerstpakketten

Door onze bijzondere en kwalitatieve producten, 
persoonlijke benadering, snelheid en uitstekende 

service toveren we elke dag een glimlach op de 
gezichten van onze klanten.
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€59,-PVC VISGRAAT VLOER NU 
VAN €65,- PER M2 VOOR
(prijs inclusief leggen en egaliseren, geldig tot 31 juli 2021)

Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch 
bereikbaar van 8.30 uur – 17.00 uur.

Wij verwelkomen u graag in onze nieuwe 
showroom!

A: Klaverweide 4G, 4816JV Breda
T: 085 200 70 62
E: Info@kwaliteitpvcvloeren.nlE: Info@kwaliteitpvcvloeren.nl
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HET GEMOED VAN… 

de vrijwilligers (1)
In 2020 ging het jaarlijkse  

Breda Jazz Festival niet door 

vanwege corona. Een teleurstel

ling voor alle bezoekers, voor 

de Bredase binnenstad en voor 

de vele muzikanten. Maar ook 

voor de vrijwilligers was het 

een enorme domper. En dus wij 

vroegen ons af: Wat hebben de 

vrijwilligers in 2020 gedaan 

zonder het Breda Jazz Festival?

DOOR TESSA TROMMELEN EN 
EDWIN VAN DEN HEIJKANT 

Jork Aarts:
Medewerker Piek voor de Muziek

“Ik had echt het gevoel dat er iets miste”, zegt onze ‘Pieker’  
Jork wanneer we hem spreken. “Voor mij is het jaar niet 
compleet zonder het Breda Jazz Festival. Het is een evenement 
waar ik elk jaar weer naar uit kijk! De gezelligheid, de  
gemoedelijkheid… Het grappige is dat ik in mijn vrije tijd  
niet eens echt naar jazzmuziek luister, maar tijdens dit festival 
word ik automatisch vrolijk wanneer ik de muziek hoor.” 
Jork werkt in zijn dagelijks leven in de binnenvaart: “Ik zit 
twee weken op het schip, dan twee weken thuis. Ik kan voor 
mijn werk niet zomaar even vrij nemen. Daarom zorg ik altijd 
dat ik met een collega ruim van tevoren afstem dat mijn weken 
op het schip niet zijn wanneer het festival plaatsvindt! Naast 
Kerst of Oud en Nieuw is dit een van die dingen waarvoor  
ik mijn schema wil aanpassen.” Zeker na een heel jaar zonder 
bijeenkomsten en festivals kijkt Jork het meest uit naar de 
vrolijkheid en de gezelligheid die bij het festival horen:  
“Weer samen met z’n allen een biertje drinken en dansen op  
de vrolijke jazzmuziek: ik heb er zin in!” 

Bram de Weert: 
Medewerker logistiek

Bram hunkert naar een ouderwets Breda Jazz Festival. In het 
dagelijks leven is Bram biersommelier en lijkt dus dubbel 
getroffen door de coronacrisis. Als je met Bram spreekt, blijkt 
daar weinig van. “Natuurlijk was het afgelopen jaar zonder een 
Breda Jazz Festival en de beperkingen die ik meemaakte in de 
horeca heel vervelend. Ik kon gelukkig door blijven werken en 
heb mijn bierkennis opgeschroefd.” Het Breda Jazz Festival-
gevoel heeft Bram niet losgelaten. Vol passie praat hij over  
zijn vrijwilligerswerk; als chauffeur haalt hij artiesten op van 
de luchthaven en vervoert hen naar een hotel. Podia op- en  
afbouwen met een hechte vriendenclub. Genieten van de 
diverse muziekstijlen tijdens het festival. Het kost Bram een 
week lang energie, maar veel belangrijker: het levert veel meer 
energie op. Dat heeft hij vorig jaar Hemelvaart gemist toen de 
zon in zijn tuin enigszins troost bracht. Het perspectief voor 
komend jaar is onzeker. Alle ballen dus op een kwalitatief 
hoogwaardige editie in 2022. Bram is er klaar voor om voor  
de 10e keer mee te doen aan het 50ste Breda Jazz Festival. 

Jack Sweres: 
Fotograaf PR & Communicatie

“Alles goed en gezond”, klinkt het opgewekt als je met Jack 
Sweres praat. Jack is sinds 2006 verbonden als fotograaf aan 
het Breda Jazz Festival en dus op weg naar een jubileum-
deelname in 2022. Jack heeft het afgelopen jaar zijn afleiding 
gevonden in het renoveren van zijn huis. Geen tijd om te 
sippen over een Breda Jazz Festival-loos jaar dus. Natuurlijk 
heeft Jack even stil in een hoekje gezeten op Hemelvaartsdag 
2020, maar al snel werd de hamer weer opgepakt. Ook nu zit 
Jack niet stil. In de werkgroepen ‘oude beelden’ en ‘digitale ten-

opa (samen met oma)! “Ik kan niet stil zitten. Je moet jezelf 
actief blijven opstellen en dingen blijven organiseren.” 
Met die insteek heeft hij uiteindelijk toch nog best een ‘druk’ 
jaar achter de rug. “Maar je mist het leukste festival van het 
jaar toch wel! Ik blijf optimistisch naar de toekomst kijken en 
hoop dat er deze zomer weer met een klein publiek muziek 
gemaakt kan worden.” Vorig jaar heeft Harry zich ook ingezet 
voor het eerste #DigiJazz en heeft zijn muzikale steentje bijge-
dragen met een livestream en met het maken van de filmpjes 
met de vrijwilligers. Dus gelukkig hoefde hij niet helemaal 
zonder het Breda Jazz Festival het jaar door!

toonstelling’ selecteert hij foto’s, muziek en films uit ‘de oude 
doos’ om invulling te geven aan de digitale editie van het Breda 
Jazz Festival 2021. Vooral de beelden over het Oude Stijl Jazz 
Festival uit het verleden bezorgen hem een hoop plezier. Op de 
vraag waar Jack het meest naar uitkijkt als het weer kan, is een 
trip naar de Spaanse zon op Tenerife met zijn vrouw. Normaal 
gesproken vaste prik na 4 dagen prachtige foto’s schieten ge-
durende een editie van het Breda Jazz Festival. Een routine die 
volgens Jack niet snel genoeg in ere mag worden hersteld. 

Marlies Baan: 
Teamleider secretariaat

“Ik mis de reuring van de aanloop naar het Breda Jazz Festival.” 
Marlies Baan, sinds 1977 als vrijwilliger verbonden aan het 
Breda Jazz Festival, ziet uit naar de eerstvolgende volwaardige 
editie in 2022. “De digitale versies zijn natuurlijk belangrijk 
voor de zichtbaarheid van het festival. Het publiek, de horeca 
en de artiesten moeten weten dat we nog bestaan.” Marlies 
weet zich nog goed te herinneren waar ze was vorig jaar met 
Hemelvaart. “Gewoon thuis, niks bijzonders.” Natuurlijk heeft 
ze de digitale editie van 2020 gevolgd en dat gaat ze nu zeker 
ook doen. Het afgelopen jaar was Marlies is als teamleider 
secretariaat nauw verbonden bij de bestuursvergaderingen  
van het Breda Jazz Festival en heeft zo altijd het Breda Jazz 
Festival gevoel gehouden. Op de vraag hoe ze uitkijkt naar  
het komende jubileumjaar is ze duidelijk. “Weer eens lekker 
genieten van live muziek en de gezellige Bredase horeca. Ik 
kan niet wachten!” <

Harry Kanters:
Lid programmaraad
  
Naast dat Harry als vrijwilliger in de Programmaraad van  
het Breda Jazz Festival zit, is hij vooral bekend als beroeps-
muzikant. Deze pandemie heeft hem dan ook hard geraakt: 
“In 2020 zijn er 84 optredens afgeblazen”, vertelt hij. Maar 
ondanks de coronacrisis heeft Harry niet stil gezeten: hij  
organiseerde zo’n 25 buitenconcerten bij meerdere Bredase 
zorginstellingen, deed daarnaast ook nog 80 ‘gewone’  
optredens, nam in zijn eentje een CD op, kocht een trombone 
en oefent sindsdien zo’n 2 uur per dag, verzorgde tientallen 
online-concerten en is hij ook nog eens elke dinsdag oppas-
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Jazzy  
quarantaine-tips

Of ik jazz-tips heb voor de lezers…? Boeken, platen, films, zodat 

u de ‘verplicht vrije corona-uurtjes’ op een prettige manier kunt 

doorbrengen? Nou, daar vraag je me wat… Ik heb in mijn kantoor 

en op zolder kasten vol met boeken, platen en jazz-prullaria.  

Maar hebt u daar nou wat aan? Vandaar dat ik teruggrijp op hét 

medium van vandaag: YouTube. Daar is zowat álles te vinden om 

vele uurtjes jazz-plezier te hebben. Lekker achter de laptop of voor 

de TV met de volumeknop luid open (ook leuk én educatief voor de 

buren). Dus hier zijn ze: mijn vrijblijvende jazz-tips, kriskras  

door jazz-land!

DOOR ANTOINE TROMMELEN  

Laat ik beginnen met wat luchtige voorbeelden van Holly-
wood films uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Jazz was 
‘hip’. Dus werden er veel zoetsappige, geromantiseerde films 
gemaakt waarbij de verhaallijn vaak flinterdun was, maar de 
muziek meestal top! Zoeken naar de films op YouTube leert  
al gauw dat de echte muziekfragmenten voor u al zijn  
geselecteerd. Zoek – in willekeurige volgorde – maar eens op:

1  High Society (1956) met o.a. Bing Crosby, Frank Sinatra  
en Louis Armstrong.

2  The Five Pennies (1959) over het leven van Red Nichols,  
met o.a. Danny Kaye en wederom Louis Armstrong.

3  A song is born (1948) met werkelijk het hele scala aan  
jazz-toppers uit die periode.

4  Van iets latere datum de film Paris Blues (1961). De sound-
track is van Duke Ellington met opnieuw Louis Armstrong 
in een muzikale hoofdrol.

5  Het leven van Dexter Gordon, die zelf de muziek inspeelde 
(met oa. Herbie Hancock, Wayne Shorter): Round Midnight 
(1986).

Nóg twee tips, maar dan voor het wat serieuzere werk:

6   Jammin’ the Blues, een 10 minuten durende film met  
prima artwork en dito muziek. Er is recent een geheel  
gerestaureerde versie verschenen, maar helaas is die nog 
niet op YouTube te vinden. Desalniettemin blijft het  
genieten van de muzikale uitspattingen van o.a. Lester 
Young en Harry ‘Sweets’ Edison.

7  The sound of Jazz, een CBS documentaire uit 1957.  
Legendarisch hierin is Billie Holiday met ‘Fine and Mellow’ 
met o.a. een sax-sectie bestaande uit de allergrootsten  
van die tijd. Ik zou bijna zeggen: veel beter dan dit zie je  
niet vaak.

8  Een vraag die vele jazz-puristen zich afvragen: is Frank 
Sinatra een jazz-zanger of niet? Type maar in ‘Frank Sinatra 
– Count Basie’. Wat mij betreft is alles wat je dan te zien en 
te horen krijgt de jackpot. Super jazz.

9  “Kriskras door jazz-land” schreef ik eerder: een meeslepende 
versie van een gospel vertolkt door een shout-out brassband 
(let vooral ook op de ritmesectie): The blood will never lose 
its power door The United House of Prayer Band. Dit is 
pure, (h)eerlijke muzikale vreugde.

0  Tot slot iemand die traditie en hedendaags op een  
perfecte manier voor het voetlicht brengt: Harry Connick 
jr. Zanger, pianist, componist, arrangeur, een multi talent.

Natuurlijk is mijn lijstje van 10 tips verre van compleet of 
representatief voor alles wat te vinden is.

Maar gelukkig helpt YouTube en haar algoritme flink mee. 
Door het intypen van de diverse namen krijg je vanzelf een 
verdere lijst met musici, concerten etc. te zien. Degenen die 
dat willen, kunnen zich zo perfect in hun eigen jazz-bubbel 
ingraven en ongelimiteerd genieten van de jazz naar keuze.

P.S. Zijn er nog jazzliefhebbers die écht iets tastbaars in de 
jazz-boekenkast willen hebben? Van de vele boeken die ik  
heb, is Black Beauty, White Heat (a pictorial history of classic 
jazz 1920-1950) door Frank Driggs wellicht het mooiste  
‘plaatjesboek’, inclusief informatie. <
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BREDANAAR FERRY SMANS (FERNANDO LEWIS)  

De Bredase muzikant Ferry Smans, artiesten-

naam Fernando Lewis, is een vaste gast op  

het Breda Jazz Festival. Ook op de komende  

digitale versie ontbreekt de goedlachse gitarist/

zanger niet. Met zijn zeskoppige band  

Nawlins Hippa’s brengt hij online een stukje 

New Orleans naar Breda.

DOOR RENÉ VAN DER VELDEN

Van muzikant tot 
mantelzorger

Zelf is Ferry Smans (Breda, 1970) nooit  
doorgebroken maar hij heeft in zoveel  
verschillende formaties gespeeld en heeft 
zoveel andere artiesten begeleid dat hij  
bekendheid geniet in Breda en ver daarbuiten. 
Hij runt een boekingskantoortje voor muziek 
op maat voor evenementenbureaus. Op het 
Breda Jazz Festival hoort hij al een jaar of 
dertig bij het meubilair. “In 1992 of 1993 heb 
ik voor het eerst opgetreden op het Breda Jazz 
Festival. Sindsdien is het in mijn systeem gaan 
zitten. Destijds was het nog heel traditio-
neel, nu is het veel diverser, dat spreekt mij 
meer aan. Mijn jazzsmaak is heel breed, van 
American Songbook tot moderne jazz. Dat 
het festival in mei 2020 door corona niet kon 
doorgaan, was dramatisch. Ik had ter gele-
genheid van het vijftigjarig bestaan van het 
Breda Jazz Festival een song gemaakt: Breda 
The Hottest Place. Sindsdien heb ik heel veel 
Zoomoptredens gedaan en nieuw materiaal 
gemaakt in mijn studio. In de zomer heb ik 
redelijk veel gespeeld, voornamelijk solo. 
Dat begon juist heel goed te lopen totdat de 

tweede lockdown daar een einde aan maakte. 
Onze gehandicapte zoon Ferry jr. van 20 jaar 
verbleef op De Blauwe Kamer en mocht geen 
bezoek meer ontvangen terwijl knuffelen 
voor hem heel belangrijk is. Daarom hebben 
we hem naar huis gehaald en ben ik van  
muzikant verworden tot een mantelzorger”, 
vertelt Ferry enthousiast als altijd. 

De beste herinneringen aan al die Bredase 
jazzfestivals bewaart Smans aan de middag-
concerten op Hemelvaartsdag op de Grote 
Markt. “De sfeer is dan ultiem. De terrassen 
zitten vol met zitpubliek, dat is vrij passief 
maar aan de zijkanten zie je al beweging. Dat 
is dynamisch, echt een festivalsfeer. En ik 
heb mooie herinneringen aan optredens in 
café Publieke Werken waar het altijd te warm 
is. Dat was voor mij een soort thuiskomen 
omdat ik daar nog boven gewoond heb, toen 
het nog een snookercentrum was.”

Financieel zijn er door corona geen grote 
zorgen. “Mijn vrouw Susanne heeft een baan 
als docent op De Blauwe Kamer. Ik geef 
privé-gitaarles aan gevorderden en ik maak 
commerciële opdrachten in mijn studio. En 

we hebben net als zovelen de spaarpot om-
gekeerd. We leven heel rustig dus het is goed 
te combineren”, aldus Smans. 
Op het persoonlijke vlak heeft hij juist  
positief nieuws te melden: “Ik ben in een jaar 
tijd twaalf kilo afgevallen, nu nog acht. Ik 
ben sportief gaan leven. Ik wandelde al wel 
een paar keer per week, maar fietsen is mijn 
nieuwe ding geworden. Ik fiets iedere dag 
anderhalf uur, niet op een racefiets maar op 
een sportieve fiets, naar Galder/Rijsbergen op 
en neer. Altijd ‘s morgens vroeg, met oortjes 
in voor de radio. Ik ben gezegend met veel 
energie en veel bewegen in het begin van de 
dag helpt. Verder ben ik heel weinig gaan 
drinken. Ik ben een sociale drinker dus als de 
kroegen dicht gaan, hoeft het voor mij niet 
meer. Die kroegen vind ik wel een behoorlijk 

gemis. Eigenlijk heb ik voor dat afvallen niet 
veel bijzonders hoeven te doen.”  

Ferry Smans hoopt onder zijn artiestennaam 
Fernando Lewis weer gauw aan de slag te 
kunnen met zijn diverse projecten als Marley 
Gras (muziek van Bob Marley), Jam Inn  
(met publiek in de hoofdrol), Lewis & Pearl 
(lounge met zijn vrouw Susanne), Fatsoos  
FL Band (met soulvrienden) en bands als 
Planet Groove en de al genoemde Nawlins 
Hippa’s . Hij is van alle muziekmarkten thuis 
met een ongelooflijk breed repertoire met 
soul, blues, funk, jazz en popsongs. Ferry  
is in staat een optreden te geven van drie 
uur nonstop. 
Hij kijkt ook erg uit naar de voortzetting 
van zijn muzikale rol in Bier met Ballen, het 
voetbalprogramma van Chris van Nijnatten 
en Sjoerd Mossou. Met voetbal heeft hij  
sowieso wel iets. “Ik weet er alles van, ik ben 
een van de miljoenen bondscoaches en kan 
hele analyses geven. Maar ik ben nog meer 
van het wielrennen. Ik ga tegenwoordig weer 
van wedstrijd naar wedstrijd, ik kijk alles.”

Net als iedereen hoopt Ferry dat het normale 
leven weer spoedig kan worden opgepakt. 
“Het is een hele droevige tijd. Ik probeer er 
niet zoveel mee bezig te zijn. Als het op radio 
of tv over corona gaat, zet ik iets anders op”, 
aldus Ferry Smans.   

Slotwoord: “Ik hoop van harte dat het Breda 
Jazz Festival deze crisis overleeft en dat de 
organisatie weer op volle kracht vooruit kan. 
Als het festival niet doorgaat, is dat een groot 
gemis voor de stad. Mijn biologisch ritme 
wordt verstoord als er geen jazzfestival is.  
Het markeert het begin van de lente en het 
functioneert ook als reünie, sociaal gezien 
heeft het een geweldige functie.” <
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HET GEMOED VAN… 

de horeca
En hoe gaat het – ondanks alles – met het gemoed van de  

horeca in Breda? Wat vooral opvalt is het aanpassingsvermogen. 

DOOR EDWIN VAN DEN HEIJKANT 

Freek Sprangers:
Mede-eigenaar van De Botanist

De eigenaren van De Botanist - Freek, Bas en Enes - hebben 
weinig ingeboet aan positieve ondernemingsgeest. Als ik Freek 
vraag hoe hij het afgelopen jaar als horecaman heeft beleefd, 
staat alles in het teken van wat vooral wél kan. “Met name de 
afgelopen maanden waren best zwaar. Vanaf januari voelde  
het alsof het elastiek elke keer een beetje verder werd opgerekt. 
Toch hebben we er alles aan gedaan om de moed erin te  
houden. Zo hebben we al ons personeel kunnen behouden. 

Daar ben ik trots op. En zijn we klaar voor een nieuwe start.” 
Vorig voorjaar wist Freek met zijn team een nieuw concept  
te ontwikkelen dat een echte hit werd tijdens de eerste  
lockdownperiode. ”We bedachten de cocktail delivery service. 
Je bestelde een personal cocktailshaker die met een auto kwam 
voorrijden en de lekkerste cocktails maakte bij je in de tuin. 
Echt lachen. Op een gegeven moment hadden we zes  
cocktailauto’s rondrijden in Breda.” 

Freek verlangt weer naar een ouderwets Breda Jazz Festival. 
“Voor mij de mooiste dagen van het jaar in de binnenstad.  
Zo’n puur evenement. Echt genieten. Wat de toekomst brengt? 
We kijken reikhalzend uit naar alle leuke dingen die we  
binnenkort weer kunnen gaan doen.”

Peter van Belle:
Eigenaar van De Colonie

“Het was een complex en emotioneel jaar.” Peter van Belle van  
De Colonie vat het afgelopen jaar treffend samen. “Als onder-
nemer heb je maximaal invloed op je eigen succes. Nu werden 
we geconfronteerd met een situatie waar je geen enkele 
invloed op had. Dat was best frustrerend. Gelukkig kwam ik 
na gesprekken met marktkooplui op het idee om een retail 
concept te starten.” De Colonie opent ‘De Soepermarkt’.  

Bij De Soepermarkt kun je terecht voor verpakte soepen en 
een wisselende selectie van huisgemaakte artikelen.

Peter vertelt wat voor positieve energie dit concept oplevert. 
“Je kunt lekker aan de slag met je personeel. Zij kunnen volop 
hun creativiteit erin kwijt en we hebben op deze manier weer 
leuke contacten met onze gasten.” Op de vraag wat Peter vorig 
jaar met Hemelvaart, zonder het Breda Jazz Festival, deed, 
volgt snel het antwoord. “Normaal zit het hotel vol met gasten 
die jaar in jaar uit speciaal voor het Breda Jazz Festival komen. 
Velen van hen betuigden steun in de vorm van een belletje of 
een kaartje. Het was erg fijn om samen met ons personeel op 
deze manier het Breda Jazz Festival gevoel te beleven.”

Voor het volgend jaar zijn Peter en zijn team er helemaal  
klaar voor. “Het horecagevoel zit in mijn DNA en dat geldt ook  
voor ons team, dat compleet is gebleven. Daar ben ik heel 
blij mee. We zijn klaar om onze gasten te ontvangen en te 
verwennen. We hoeven slechts onszelf te zijn en dan komt het 
helemaal goed.”

Mingaars heeft de blues
Mingaars heeft de blues. Nou, 

dat valt voor mij persoonlijk 

wel mee hoor. Al die muziek-

carrières die nu volledig stil 

liggen, die zorgen wél voor een 

blues gevoel. Maar, weliswaar 

noodgedwongen, óók voor veel 

creativiteit. Dat even terzijde. 

Op het komende #DigiJazz festival in Breda heb ik het, met 
weinig woorden maar met heel veel muziek, over de BLUES. 
Als je onderzoek pleegt naar de oorsprong van het woord 
blues, of blue, zie je de parallellen naar deze tijd en naar de 
ongelooflijk veel heftigere en ellendigere tijd van de slaven  
in voorgaande eeuwen in Amerika. Met als gevolg: veel  
creativiteit en muzikale resultaten. 

Stel je de situatie voor in Oost-Afrika, zo rond 1700. Er leven 
veel volksstammen die van elkaars bestaan en taal geen weet 
hebben. Er verschijnt een groep strijders die je hele dorp 
meenemen en verhandelen aan slavenhandelaren, die op hun 
beurt niet alleen jouw stamleden maar ook die van andere 

stammen (wiens taal je niet kent) verhandelen aan Spaanse, 
Portugese, Britse en Nederlandse zeelui. De tijden van de 
West-Indische Compagnie, ‘onze jongens’, kapers heetten ze. 
Zoek de definitie van kaper ook maar eens op, nu we toch 
bezig zijn. Daar zijn ook leuke liedjes over geschreven: “Al die 
willen te kaap’ren varen”…. 

Die mensen worden samengepropt in onverdraaglijke  
omstandigheden op zeilschepen en dobberen dan wekenlang 
richting een vreemd land. Communicatie onderling is  
nauwelijks mogelijk vanwege de taalbarrières, maar verdriet 
en kreunen is universeel…. Diegenen die de tocht overleven, 
worden vaak ook nog gescheiden van hun bekenden en  
uiteindelijk tewerkgesteld op plantages. 

En zo komen we terug op het gebruik van het woord blue,  
of de blues, en dan niet om een mooie dag te beschrijven.  
Wij kennen het woord blue ook in overdrachtelijke zin, om 
een gevoel uit te drukken. En dan met name verdriet, pijn, 
onmacht, ongeluk etc. De vaak Engelstalige plantage- 
eigenaren gebruikten destijds ‘blue’ ook op zo’n manier.  
Blue uit het gezegde ‘black and blue’ staat voor: gekneusd, 
blauwe plek. Er is een gedicht gevonden uit de dertiende  
eeuw met de zinsnede: “with blue tears and wounded heart”. 
Ook na een grote pestepidemie sprak men over de harten  
van de mensen waren ‘blue and black’. 

Blauw wordt langzamerhand zelfs gezien als de kleur van de 
pest en andere bedreigende zaken, zoals de ‘blue devils’ waar je 
van bezeten kon zijn. Ook niet veel later worden hallucinaties 
als gevolg van overmatig alcoholgebruik Blue Devils genoemd. 
Nog niet zo lang geleden hadden we trouwens in Nederland 
verenigingen van geheelonthouders die je kon herkennen aan 

een blauwe knoop! Uiteindelijk wordt, afgeleid van die blauwe 
duivels, ‘the blues’ of ‘blue feeling’ gebruikt om een gevoel van 
diep ongelukkig zijn te omschrijven. Onvermijdelijk kwam 
deze term via de plantage-eigenaren bij hun slaven terecht. 

En toch…, en toch kwam hier een prachtige muziekstijl uit 
voort die in ontzettend veel andere muziek zijn sporen nalaat. 
In jazz, soul, funk, rock, hedendaagse popmuziek etc. 

MINGAARS HEEFT DE BLUES 
Vrijdag 14 mei om 13.30 uur 
digi Breda Jazz Festival

DOOR PETER MINGAARS 
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Spinveld 13a-2, 4815 HR Breda, (076) 521 68 27, www.vanvlietnaaimachines.nl

VanVliet: de beste plek voor kwaliteits  
brei en haak garen, mooie duurzame  
modestoffen, creatieve boeken / tijdschrif-
ten en heel veel fournituren.

»  Nu ook de prachtige accessoires van  
het Deense MUUD!

Een kleine, leuke en trendy kapsalon voor heren dames en 
kinderen gelegen aan de Dr. Struyckenstraat 87 in Breda 
waar vakkennis en een gemoedelijke sfeer centraal staan!
TEL: 076-5623799 WWW.KAPSALON-SORELLE.NL
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LAAT MENSEN MET MS 
NIET AAN HUN 

LOT OVER.

GIRO 5057GEEF AAN HET MS FONDS
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HET GEMOED VAN… 

de vrijwilligers (2)
Net als voor iedereen, was 2020 

voor het Breda Jazz Festival  

een bijzonder jaar. Lang was  

er onzekerheid of er wel een  

festival kon en mocht worden 

georganiseerd. Uiteindelijk was 

het hoge woord eruit: er werd 

géén Breda Jazz Festival gehou-

den in 2020... Een teleurstel-

ling voor alle bezoekers, voor 

de Bredase binnenstad en voor 

de vele muzikanten die hoopten 

(weer) te mogen komen spelen. 

Maar ook voor de vrijwilligers 

was het een enorme domper. 

Zij bereiden zich maanden-

lang voor en verheugen zich 

elk jaar weer op een editie van 

‘ons’ mooie festival om samen 

te kunnen swingen, genieten en 

knallen. Dus wij vroegen ons af: 

Wat hebben onze vrijwilligers 

vorig jaar gedaan in een Breda-

Jazz-Festival-loos jaar?

DOOR TESSA TROMMELEN EN 
EDWIN VAN DEN HEIJKANT 

Angelique Harmsen:
Stagemanager 

Angelique is sinds 2014 verbonden als vrijwilliger aan het 
Breda Jazz Festival. “Wat ik vorig jaar Hemelvaart gemist heb? 
Natuurlijk miste ik de live muziek in de stad en het gezellige 
sfeertje. Waar ik vooral naar verlang, is het samenzijn met het 
team vrijwilligers. Wij hebben als stagemanagers zo’n hechte 
fijne groep. Die mis ik enorm.” 

Bart Wouters:
Voorzitter 

“Ik ben Breda ontvlucht met Hemelvaart”, zegt Bart Wouters 
als ik hem vraag wat hij vorig jaar gedaan heeft toen er geen 
festival was. “Ik liep met m’n ziel onder m’n arm. Dit festival  
zit zó in mijn genen gebakken! Ik moest er gewoon even  
tussenuit.” Met de laptop in de tas vertrok hij met zijn  
vriendin naar een hotel in Limburg: overdag wandelen en  
de natuur in, ‘s avonds met de laptop op schoot het eerste 
#DigiJazz volgen. Ook op persoonlijk vlak verliep 2020 voor 
Bart niet zoals gehoopt: “Ik ben beroepsmuzikant en werk  
in de evenementenbranche. Er was dus niet veel meer te doen! 
Daarom ben ik nu al een tijdje fulltime huisman; ik help de 
kinderen met huiswerk, ga flinke stukken lopen met onze 
nieuwe hond. Ik maak er zo maar het beste van.” Hij kijkt 
enorm uit naar #DigiJazz dit jaar: “Als je het vergelijkt met  
vorig jaar, wordt dit een #DigiJazz 5.0! Er staan mooie  
dingen op de planning. Maar natuurlijk kijk ik het meest uit 
naar 2022, wanneer we hopelijk ons 50ste jubileum kunnen 
vieren. Man, wat moet dat een feest worden!”

Vorig jaar Hemelvaart zat Angelique thuis tussen de dozen  
van Ikea. “Toen ik de video-opname van De Paarse Heide zag, 
gemaakt door de vrijwilligers en een aantal muzikanten,  
raakte me dat wel. Super idee trouwens, om op die manier  
het Breda Jazz Festival-gevoel bij iedereen op te roepen.” 
Angelique kijkt uit naar de eerstvolgende editie van het  
festival waarbij live muziek met publiek weer mogelijk is.  
“Zo’n digitale editie is het natuurlijk niet, maar wel een prima 
manier om te laten zien wat wél mogelijk is. Dat vind ik 
sowieso top aan al die initiatieven en ideeën van het afgelopen 
jaar die zijn ontstaan onder het mom van ‘wat wél kan’. Daar 
heb ik ondanks alle beperkingen echt van genoten.” 

Hanneke Griffioen:
Bestuurslid PR & Communicatie

Hanneke wilde altijd al iets als vrijwilliger doen. Maar wat?  
Ze werkt in de zorg- en welzijnssector, dus vrijwilligerswerk 
buiten deze sector was een must. Toen zag ze de oproep  
van het Breda Jazz Festival: “En ik dacht: dit is het!”. Met haar 
liefde voor muziek en haar interesse in PR & Communicatie 
was dit precies wat ze zocht. Nu – vijf jaar verder – is ze  
bestuurslid PR & Communicatie en heeft ze het nog steeds 
naar haar zin. “Het is zo’n hechte club vrijwilligers. Een diverse 
groep mensen, iedereen even enthousiast. Ik krijg er zoveel 
positieve energie van.” 

Hanneke heeft allerlei hobby’s, maar corona gooide roet in  
het eten. “Corona heeft gelukkig geen effect op mijn werk, 
maar mijn hardloopclub en naaiclub gingen op slot. En dan 
ineens heb je meer tijd.” Deze tijd heeft ze ingevuld door zich 
in te zetten voor het Breda Jazz Festival. “De editie 2020 ging 
vrij ad-hoc niet door. Een digitale variant was de enige optie, 
dus daar hebben we veel tijd in gestoken. Ondanks dat er dus 

geen echt festival was, voelde het eigenlijk als normaal, haha!” 
Hanneke kijkt positief naar de toekomst: “We gaan gewoon 
door! Volgend jaar kunnen we hopelijk een knaller van een 
feest bouwen en eindelijk ons 50ste jubileum vieren!” 

Debbie Peeters:
Gastvrouw

Debbie heeft een knaloranje Breda Jazz Festival zonnebril op 
haar lachende gezicht tijdens het interview. Ze loopt al meer 
dan 15 jaar mee als gastvrouw en moest het vorig jaar dus 
voor het eerst doen zonder het Breda Jazz Festival. “Dat was 
vrij heftig. Ik ben tijdens Hemelvaart toch nog even naar de 
binnenstad gegaan en heb over de Grote Markt gelopen: wat 
een leegte! Wat dat betreft ben ik een zacht ei: ik had best een 
traantje kunnen laten.” Ze had met Hemelvaart van haar werk 
vrij genomen, voor het geval er tóch een festival zou komen. 
Maar helaas... Met deze vrije dagen heeft Debbie uiteindelijk 
niet veel gedaan: “Ik werk als sociaal werker in de zorg. Ik 
had maandenlang, dag in, dag uit, gewerkt. Ik was kapot en 
heb vooral geslapen.” Maar ze mist de muziek enorm: “Niet 
alleen tijdens het Breda Jazz Festival, maar ook op mijn werk: 
elke vorm van muziek was afwezig in 2020. We mochten niet 
meer zingen, de muzikale therapie moest stoppen en het koor 
mocht niet meer samen komen. Dus dat vind ik misschien nog 
wel het meest stom aan deze hele pandemie: het gemis van 
muziek. Muziek verbindt, de mens 
heeft muziek nodig. Dus mijn motto 
voor het komende jaar is: “Keep the 
Jazz Alive and We’ll Meet Again!” <
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Kruiswoordpuzzel

Heb je de puzzel ingevuld, maak er dan een foto van. Stuur deze via WhatsApp naar 06 22 32 74 85 of via e-mail naar  
info@bredajazzfestival.nl

Onder de inzenders van de goede oplossingen verloten wij 10 keer een Breda Jazz Festival goodie bag. Met een willekeurige  
greep uit de volgende Breda Jazz Festival artikelen: de vlag, het historische jubileumboek 40 jaar Breda Jazz Festival,  
een keycord, poncho, zonnebril, paraplu of een T-shirt.

Horizontaal

4.  Voornaam van de vorige (21e) stadsbeiaardier  
van Breda.

5. Houten onderkomen en sfeervol podium op  
 het Kasteelplein.
6. Vroeger was de muziek van dit festival Oude...
8. Piek voor de…
10.  Grote naam tijdens vroegere editie Breda Jazz 

Festival. Original … Syncopated Orchestra.
11.  Op zaterdagmiddag trekken orkesten door de 

straten van Breda onder de naam…
12.  Bakermat van het Breda Jazz Festival.  

Roaring ... Club.
14.  Was in de beginjaren dé jazz-ontmoetingsplek  

op de Grote Markt.
15.  De huisstijlkleuren van het Breda Jazz Festival  

zijn blauw en …

Verticaal

1.  Achternaam van graag en vaak geziene Amerikaanse 
jazz-trombonist, kornettist en arrangeur, die nog met 
Benny Goodman speelde.

2.  Veel gezien voertuig tijdens de kroegentocht in 
vroeger jaren.

3. Steevast in het programma op zondagmorgen.
7.  Deze wereldberoemde Franse jazzviolist zou in 1997 

het Breda Jazz Festival aandoen, maar werd voortijdig 
ziek en overleed op 1 december van dat jaar.

9.  Een typisch attribuut voor de Breda Jazz Festival 
gastvrouwen.

11.  Naam van dé jazzboot in de haven bij het Spanjaardsgat.
13.  De naam doet denken aan een bijzonder broodje, maar het 

is een jaarlijks festivalonderdeel voor 2 personen. Duo...
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Een spannende mix van jazz, funk, 
klassiek en elektronica.Van kleurrijke 
improvisatie tot het geluid van morgen 
door jonge makers.

4 PODIA, HAVENKWARTIER, BREDA:

ELECTRON, PIER15, PODIUM BLOOS 

& FESTIVALTENT

EERSTE NAMEN

ERIC VLOEIMANS (NL)

NORA KAMM TRIBA (DE)

LUCAS NIGGLI (CH)

BOI AKIH (NL)

GREYHEADS (NL)

LAURA PERRUDIN (FR)

ARTVARK, PITOU & 
MATANGI QUARTET (NL)

...MEER ARTIESTEN VOLGEN

EARLY-BIRD TICKETACTIE VOOR LEZERS VAN DEZE KRANT
www.sound-of-europe.nl/krant

OPENINGSCONCERT 14 OKT:

NDIO (LP PRESENTATIE) & 
OAK (CD PRESENTATIE)
AFTERPARTY 16 OKT: NAKED EARS



Van eerste schets 
tot laatste steen

wintersbouw.nl


