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Praktische
informatie
Openbaar vervoer
Voor alle informatie over de bereikbaarheid van Breda
per bus of trein kun je het beste de websites van 9292
of de NS raadplegen. Vanaf station Breda wandel je
in ongeveer tien minuten naar het festivalterrein in
de binnenstad.

Fiets
Breda heeft vijf fietsenstallingen, waar je je (brom)fiets
of scooter kunt parkeren. Je kunt er een buggy, rollator,
fiets of bakfiets huren en je helm, jas of boodschappen in
een kluis opbergen. Ook kun je in bijna alle stallingen je
e-bike opladen of je band oppompen. De fietsenstalling is
overdag gratis en ’s nachts betaal je slechts € 1,-.

Eten & drinken

Foto: Lighthousestudio

Hemelvaartsweekend
2022 klinkt ons als muziek
in de oren. Dan vieren we
het gouden jubileum van
het internationale Breda
Jazz Festival. Een festival
dat in de afgelopen 50 jaar
is uitgegroeid tot een groots
vierdaags muziekevenement.

Binnenkort is het zover de verkoop van de Klasse Paviljoens,
in de twee nieuw te bouwen vleugels, van Landgoed De
Klokkenberg worden in totaal 32 hoogwaardige woningen
gerealiseerd.
De twee nieuw te bouwen vleugels, liggen aan de uiteinden van
de hoofdvleugel van het landgoed en hebben een ongekend
mooi uitzicht. De woningen hebben een woonoppervlakte
vanaf 155 m2 tot 190m² en hebben 3 woonlagen.
Wil jij hier wonen? Meld je dan nu aan op de website!

Het grootste jazzfestival
van Nederland en zelfs van Europa. Met vele, vele
concerten verdeeld over de diverse podia in de stad
hebben we goud in handen. En daar zijn we trots op.
Daar mag de organisatie van het jazzfestival en al
haar vrijwilligers trots op zijn. De afgelopen periode
hield de coronacrisis ons in haar greep. Het virus vroeg
van ons allemaal flexibiliteit en innovatie. Ook van
het bestuur van Breda Jazz Festival. Een online festival
in plaats van in de karakteristieke binnenstad van
Breda. Kijken op welke manier mensen te bereiken
en de jazzmuziek bij de mensen thuis te brengen.

Kaarten voor de Speciale Concerten kun je bestellen via onze
website: www.bredajazzfestival.nl/tickets

Kaartverkoop tijdens Het festival

Schonck, Schul & Compagnie Nieuwbouw Makelaardij
T. 076 56 56 056
landgoeddeklokkenberg.nl
nieuwbouw@schonckschul.com

L A N D G O E D D E K L O K K E N B E R G . N L

Ik wens iedereen veel plezier toe bij de 50ste editie van
Breda Jazz Festival.
Wellicht ontmoeten we elkaar bij één van de vele
podia in de stad.

In geval van calamiteiten
Heb je een vraag, opmerking of probleem vóór,
tijdens en na het festival? Neem dan contact met
ons op via +31 (0)6 – 22 32 74 85.

Paul Depla,
burgemeester

Voor een hele dag parkeren betaal je
in Het Turfschip, De Prins en de
Chasséparking maximaal €10,-. Het
goedkoopst parkeer je op het terrein
Gasthuisvelden/Arsenaalpad. Hier kost
een hele dag parkeren maximaal € 4,-.

Onze gastvrouwen staan je graag te woord en helpen je met
vragen over het Breda Jazz Festival. Het informatiepunt is
geopend op donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur
en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Tijdens het festival kun je kaarten kopen bij het informatiepunt op de hoek Grote Markt - Reigerstraat en bij de
desbetreffende zaal (vanaf ca. 30 minuten vóór aanvang van
het concert) op basis van beschikbaarheid. Je entreebewijs
garandeert geen zitplaats.
De zalen gaan een half uur vóór aanvang van het concert open.

Informatie online

Informatiepunt

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

Tijdens het festival vind je het informatiepunt op de hoek
Grote Markt - Reigerstraat. Je kunt hier terecht voor
programma-informatie, toegangskaarten en festivalartikelen.

Fotografie en privacy
Tijdens het Breda Jazz Festival worden foto’s en video’s
gemaakt. Wij gebruiken dit beeldmateriaal ter promotie
van het festival. Bij toetreding tot het festival geef je ons
toestemming om gebruik te maken van beeldmateriaal
waar je op staat. Als er beeldmateriaal op social media of
op onze website geplaatst is die door jou als niet wenselijk
wordt ervaren, dan kun je dit aan ons melden per mail:
info@bredajazzfestival.nl. Wij zullen deze dan verwijderen.

Informatie over het Breda Jazz Festival
Kaartverkoop

Verkoop & informatie

Ook de oorlog in Oekraïne, het menselijke leed onder
Oekraïense bevolking en de vluchtelingen houdt
ons bezig. Toch kijken we ook vooruit. We gaan de
uitgestelde 50ste verjaardag van het Breda Jazz Festival
vieren. Vier dagen lang genieten we van de jazzklanken
in onze mooie stad. Jong en oud vermaken zich met
blues, classic, jazz, soul, swing, jump ‘n jive, latin en
streetparades. Bekenden en onbekenden ontmoeten
elkaar. We verwelkomen muzikanten en bezoekers
in onze gastvrije stad.

Tijdens de vier festivaldagen zijn de deelnemende
horecabedrijven in de binnenstad van Breda gastheer voor
de tienduizenden bezoekers. Zij zorgen voor een heerlijk
hapje en drankje op de vele terrassen. In de voorbereiding
op het Breda Jazz Festival denken de horecaondernemers op
constructieve wijze mee met de festivalorganisatie over de
muzikale invulling, de speeltijden, de beste plaatsen voor de
podia en ga zo maar door. Niet op de laatste plaats leveren
de horecaondernemers ook een belangrijke financiële
bijdrage. Namens de organisatie en de bezoekers van het
Breda Jazz Festival: bedankt voor jullie gastvrijheid!

Ö @bredajazz
G /bredajazzfestival
e @bredajazzfestival
k / breda-jazz-festival

Contactinformatie
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DAN BARRETT

40 jaar een ‘click’ met Breda
is onbegrensd. Maar ook Carlo en Karin van Bijsterveld
ontvangen Dan Barret en Tom Baker jarenlang op hun
woonboot Bebop, net als Harry en Barbara Kanters en
Joep en Wick Peeters-Akkermans. Zij nemen gedurende het
verblijf hier de Amerikaanse musici mee in het schnabbel
circuit.
De link tussen Tom Baker en Dan Barrett 1979-1987
Dan en de Australische Tom Baker ontmoeten elkaar in 1979
als beiden spelen in een big band op tournee door Amerika.
Tom speelt daarin kornet en valt op door zijn stijlbewustheid
en kennis van de Oude Stijl trompettisten. Hij heeft dezelfde
voorliefde voor de traditionele muziek als Dan. Na de tournee
nodigt Dan Tom uit om te verblijven bij Dan’s ouders in
Costa Mesa. Dat is op zich geen bijzonderheid; de Bredanaars
Bob van Buren, Harry Kanters, Michaël Funke en Leo Sluimers
zijn allen te gast geweest in huize Barrett. Tijdens de big
band tournee komen de twee musici in contact met John
“Butch” Smith, die hen uitnodigt voor een jamsession bij
hem thuis. Er volgen er velen en Dan rijdt er met vele muzikale vrienden heen. Het muzikale talent van Tom Baker
blijkt temeer als hij sax speelt; alle saxen dan. Vier jaar voor
zijn overlijden neemt hij de trombone ter hand en ook dit
instrument weet hij in korte tijd te beheersen en wordt Dan
Barrett’s favoriet. Op het Breda Jazz Festival krijgt Tom Baker
de volle ruimte en probeert alle instrumenten uit. Tom en
Dan bemannen jarenlang talloze keren de festivalpodia in een
immense lijst van (gelegenheids-) orkesten, projectorkesten en
Duo specials.

‘Waar vakmanschap en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat.’

“PECO Verkeersbegeleiding, voor al uw verkeerszaken!”
Dammestraat 10 • 4826 LB Breda • 0612461315 • peco-verkeersbegeleiding@kpnmail.nl
www.facebook.com/pg/pecoverkeersbegeleiding.nl

Dan Barrett op 15 mei 2010 in De Avenue met Paolo Alderighi
Foto: Jack Sweres

Dan’s top drie van optredens in Breda

Dan Barrett (14 december 1955, Pasadena, California, VS) is een
Amerikaanse arrangeur, kornettist, en trombonist. Deze sympathieke
Amerikaanse muzikant komt voor het eerst in Breda in 1978.

VOLG HET NIEUWS
UIT JOUW REGIO

Het blijkt het begin van zijn internationale carrière als professioneel
trombonist. Hij is nog net niet ieder jaar na 1978 hier geweest maar
de lijst is een A4 lang. Hij is zeer verknocht aan het Breda Jazz
Festival en zal dan ook in 2022 zijn opwachting maken.

EXPERIENCE
EXQUISITENESS

DOOR: JACK VAN ELEWOUT
Dan groeit op in Costa Mesa, Californië, VS. Naast het
collegeorkest speelt hij in lokale jazzbands als the
Fink Street Five, genoemd naar het adres van de klarinettist
Fink Street in Hollywood Californië. Hij maakt als 17-jarige
deel uit van the Resurrection Brass Band en speelt daarmee
op de begrafenis van bandleider Kid Ory in januari 1973.
Eigen orkest
In Three Rivers ontmoet hij in 1977 banjoïst en bandleider
Lueder Ohlwein, die na een carrière als bandlid toe is aan

BRABANT NIEUWS
Kijk iedere dag vanaf 17.30 uur
ZIGGO | KANAAL 30
KPN | KANAAL 507

DOWNLOAD
DE APP

WHISKYBAR · LIQUOR STORE · GIFTSHOP · MEETINGS · TASTINGS

Nieuwe Ginnekenstraat 18 Breda

076 - 887 48 68 | info@whiskyandgin.nl

The Sunset Music Company bestaat in 1977 uit:
Lueder Ohlwein - banjo, Mike Baird - klarinet, Dan Barrett trombone, Everett Farey - kornet, Norvin Armstrong - piano,
Mike Fay - stringbas, Jeff Hamilton - drums. Het optreden
op het 7de Oude Stijl Jazz Festival krijgt zeer goede recensies,
zodat in 1978 de band weer present is, maar dan met
Jim Goodwin als kornettist en John “Butch” Smith op
sopraan- en altsax.
Link met Breda
De groep Amerikanen maakt snel furore in Breda. Het zijn
allemaal jonge mensen, die goedkoop leven en logeren bij
vrienden in Breda. Dat maakt het voor hen mogelijk om
langere tijd hier te verblijven. Dan komt zeker naar Breda
als zijn optreedschema dat toestaat of zich laat verschuiven.
Hij beschrijft Breda als “Hey, it’s my second home!” Op
de vraag waar hij dan verblijft in Breda noemt Dan stellig
het gezin Van Buren, Koninginnestraat 76. De gastvrijheid
van Karel en Riet voor de Amerikaanse levensgenieters

WWW.WHISKYANDGIN.NL
OMROEPBRABANT.NL

een nieuw eigen orkest; een Swingband neigend naar de
New Orleans traditie zonder die te imiteren: the Sunset
Music Company. Bassist Mike Fay introduceert de 22-jarige
Dan, waarop Lueder Dan uitnodigt voor een Europese tournee
van een maand, te beginnen op het jazzfestival in Breda mei.
Het idee staat Dan aan, maar hij vreest geen toestemming
te krijgen van zijn ouders om zijn studie te onderbreken.
Lueder overtuigt Dan’s ouders en hij kan mee.

De hoes van de Dan Barrett CD Two Talkin’ Horns

• Zaterdag mei 1978
Op het nachtconcert treedt the Sunset Music Company op.
De band is in topvorm. Alles loopt gesmeerd en het publiek
werkt mee. In de sessie speelt Dan George Gershwin’s The
man I love, een trombonefeature. Tot zijn eigen verbazing
komt niet alleen de opname op de festivalplaat, maar staat
zijn silhouet ook op de platenhoes.
• Vrijdag 21 mei 1993
Tom Baker in Het Turfschip, als gast bij het Howard
Alden-Dan Barrett Quintet. Tom wordt uitgenodigd om
een tweetal nummers mee te doen. In plaats hiervan krijgt
hij twee features, Dan Barrett en klarinettist Chuck Wilson
verdwijnen voor even in de coulissen.
• Donderdag 15 mei 1980, Het Turfschip
Het Kindermatinee met Ochtendchloor o.l.v. Joep Peeters
en Jacques Kriens, alias Pluis, als presentator. Dan typeert
de matinees als heel speciaal.
Zijn nieuwste plaat
De meest recente cd-uitgave met Dan is van een
internationaal kwartet bestaande uit: Dan Barrett (trombone),
Thiemo Niestrok (kornet), Harry Kanters (piano) en
Stefan Ray (stringbas). Het is een initiatief van Thiemo Niestrok,
die ook de naam aan het kwartet geeft. Op de cd een mix van
onbekende weinig gehoorde stukken uit diverse jazz era’s en
een mix van strak gearrangeerde stukken en vrijer werk.
De cd heet ‘Two Talkin’ Horns’. <

Dan Barrett op 14 mei 1987 met
Howard Alden
Foto: Maarten Kerkhofs
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JACK VAN ELEWOUT

Het geweten van het festival

Een leven
van gebed en arbeid

DOOR: EDWIN VAN DEN HEIJKANT

Al meer dan 200 jaar kiezen
de trappisten van Westmalle
voor een leven van gebed en
arbeid. Dat is hun ware roeping,
helemaal volgens de regel van
Sint-Benedictus. Die schrijft ook
voor dat de monniken zelf zorgen
voor hun levensonderhoud.
Daarom is er binnen de muren
van de abdij een brouwerij. Die
houden ze bewust kleinschalig,
met bijzondere zorg voor mens
en milieu. En omdat winst maken
hun drijfveer niet is, besteden
ze wat overblijft aan caritatieve
werken en aan mensen in nood.

verzamelaar en liefhebber van

varis van het Breda Jazz Festival

Begin jaren 60 zien een aantal jazzbands het levenslicht in
Breda zoals The Original Dixieland Heebie Jeebie Jassband
(1963), The Marktown Syncopators (1962) en The Hot Cat
Rythm Kings (1965). Een nieuwe generatie jazzmuzikanten is
in aantocht met als voortrekkers onder andere Mart Mous,
Luud Melis, Joep Peeters en Rob Cremer. Op initiatief van deze
muzikanten opent in oktober 1968 een jazzclub haar deuren:
de Roaring Twenties Club Breda (RTCB), met als huiskamer
Café de Vrachtwagen in het Ginneken. Nico van Elewout,
Jack’s vader, maakt deel uit van deze club als jazzmuzikant en
zo rolt Jack van Elewout in de wereld van de jazzgemeenschap.
“Ik ga mee als kleine jongen met mijn vader tijdens de
reguliere jamsessies van de RTCB. Het is zo’n succes dat in
1970 het idee ontstaat om een meerdaags muziekevenement
te organiseren in het vaak leegstaande nieuw geopende
congrescentrum Het Turfschip.”

sinds 2005. “Op de middelbare

Vrijwilliger

Jack van Elewout is jazzmuzikant,
jazzmuziek Oude Stijl. Als je met
Jack van Elewout praat over jazzmuziek, word je gegrepen door
zijn liefde voor jazzmuziek Oude
Stijl. Jack is zelfbenoemd archi-

school, het OLV Breda, had ik een
Belgische geschiedenisleraar. Die
zette mij op het spoor om krantenartikelen te verzamelen over ver-

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

schillende actuele thema’s met de
bijbehorende historische achtergrond. Dat vond ik hartstikke leuk
om te doen en dat ben ik blijven
doen. Zo ben ik beland op het

ZA 28 MEI

PLANET
DISCO
AFTERPARTY

Het begin

Stadsarchief bij de archivaris van
Breda, bij Frans Brekelmans, met
zijn grote sigaar. Er ging een
wereld voor me open.”

JAZZ FESTIVAL

Jazz-archivaris Jack van Elewout

Puber Jack van Elewout krijgt de kans van zijn vader om een
muziekinstrument aan te schaffen. Het wordt een tuba. “Ik
vind die jazzmuziek oude stijl zo leuk. Dat wilde ik ook spelen.
Dag en nacht heb ik geoefend, maandenlang. Tijdens de
jamsessies van de RTCB kan ik alles meespelen op gehoor.
Najaar 1975 mag ik mee als mijn vader als trombonist gevraagd
wordt voor een nieuw op te richten Breda’s straatorkest: het
Klaas Vaak Rommel Grommel Orkest. Een jaar later hernoemd
tot Dirty Dozen.”
Jack begint als vrijwilliger bij de wapperende handjes. Tot de
activiteiten behoren onder andere het schilderen van de
kroegentochtborden voor de deelnemende cafés en het maken
van plafonniers voor de grote hal van Het Turfschip.

Oude Stijl
Jack van Elewout heeft al vroeg een voorliefde voor de jazzmuziek Oude Stijl. Oude Stijl staat voor alle jazzmuziek van
voor 1942 die in het boek ‘The Complete Entertainment
Discography, from the Mid-1890s to 1942’ van Brian Rust is
vastgelegd.
Jack vervolgt met het delen van zijn herinneringen over 50 jaar
Breda Jazz Festival.
“In 1979 heb ik mijn eigen band, Blue Rhytm Jugglers samen
met onder meer de gebroeders Kanters. Op 15 mei 1980 doen
we mee aan het concours van het 10de Oude Stijl Jazz Festival
Breda en krijgen de aanmoedigingsprijs van de RTCB. Dat zijn
gouden tijden.”

Typisch jazz-archief

Kroegentocht
Een fenomeen tijdens de eerste succesvolle jaren van het Breda
Jazz Festival is de Kroegentocht op de vrijdagavond. Vanaf
het begin is deze formule een succes. Bij de start in 1971 op
donderdag nemen 7 kroegen deel tot er later op vrijdagavond
meer dan 20 deelnemers zijn aan de Kroegentocht tijdens het
Breda Jazz Festival. Ook over de Kroegentochtperiode bewaart
Jack fijne herinneringen.

Sterke verhalen
Jack haalt nog een paar anekdotes aan uit zijn rijke herinneringen aan 50 jaar Breda Jazz Festival. “Begin jaren 70 wordt
Jabbo Smith naar Breda gehaald. Die is in de jaren 20 de equivalent van Louis Armstrong. Een absolute topmuzikant. Smith
speelt in 1971 geen muziek meer en is inmiddels taxichauffeur.
Hij komt aan op Schiphol en heeft geen fatsoenlijk gebit in.
Dus hij kan zijn trompet niet fatsoenlijk spelen. Dus wordt er
prompt een nieuw gebit voor hem geregeld door een bevriende
Bredase tandarts. Probleem opgelost.”
“O ja”, hervat Jack zijn verhaal. “De afhaalservice vanaf
Schiphol. Wij met een gehuurde bus naar Amsterdam gezellig
Amerikaanse muzikanten afhalen. Muziekinstrumenten mee
en lekker toeteren in de ontvangsthal. Dat is absoluut niet
de bedoeling en we worden regelrecht buiten gezet door het
personeel van Schiphol.
Zo herinner ik me het afhalen van de Amerikaanse jazzbassist Major Holley ook nog heel goed. Die man is zo zuinig op
zijn instrument dat hij onder geen beding dat ding alleen liet.
Die enorme bas past natuurlijk niet in ons busje. Dus ja. Kan
ik met die beste man met de trein als begeleider naar Breda
met die bas. Tsja wat zeg je dan? Was blij dat ik me wat had
ingelezen over hem en zo krijgen we geweldige gesprekken
onderweg.” <

DO 23 JUN

TAXIWARS
ZA 02 JUL

URBAN
FUSION
DE BEREN GIEREN, SCHNTZL

MARUTYRI, KRUIDKOEK EN STEIGER

VR 02 DEC

NEW COOL
COLLECTIVE
Jack van Elewout tijdens het festival in 2004 - Foto: Foppe Kooistra
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BREDA JAZZ FESTIVAL

VIJFTIGJARIG BREDA JAZZ FESTIVAL
KENT VELE PIEKEN EN DALEN

‘Je moet
vooral van
Breda houden’
ingenhousz

Openingstijden

Ingenhousz wordt dit jaar volledig omgetoverd tot het decor
van de 50ste editie van het Breda Jazz Festival. Elke dag kun
je genieten van live jazzmuziek op ons tuinterras podium van
Ingenhousz. Heerlijke swingende bigband of die funky
jazzzangeres. Natuurlijk onder het genot van bites en
drankjes.
Bij Ingenhousz draait alles om smaak en beleving. Onze chefkoks hebben zich laten inspireren door de festival sferen. Op
het terras zijn er verschillende live cooking corners met
heerlijke bites zoals oesters, charcuterie en steak tartaar. Bij
de BBQ-corners kun je kiezen uit een rib-eye, gamba spies of
vegetarische burger.

Donderdag
vrijdag
zaterdag

15.30 - 22.00
15.00 - 22.00
15.00 - 22.00

Onze bartenders serveren zowel guilty pleasure cocktails
als healthy pleasure cocktails, the choice is yours. Shaken
or stirred, ze draaien er hun hand niet voor om. Of juist
wel natuurlijk… Wij zorgen ervoor dat het een
totaalbeleving wordt om nooit te vergeten!
We’re looking forward entertaining you;
The New School Way!

TIJDENS BREDA JAZZ FESTIVAL

VR 27 MEI • 19:30 • PODIUM BLOOS

SOUND OF EUROPE PRESENTS...
Muziek van niemand minder dan David Bowie bracht dit trio samen.
Henry Hey - een spil in de New Yorkse jazzscene - was musical supervisor
voor het iconische ‘Lazarus’, wat het laatste werk van Bowie zou worden.
Dat is waar pianist Henry Hey, bassist Mark Haanstra en drummer
Marc Schenk elkaar vonden. Met een trioplaat op komst, treden ze op met
hun vooruitstrevende jazz vol met energie.
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geschiedenis met diverse toppen maar ook met
diepe dalen. We brengen de halve eeuw in kaart met
oud-voorzitter Antoine Trommelen, programmeur
Roland Kompier en lid van de programmaraad
Overleg over de programmering
Foto: Frank Pellens

Peter Mingaars.

DOOR: RENÉ VAN DER VELDEN

INGENHOUSZ BREDA | DR. JAN INGENHOUSZPLEIN 42 | 4814 EH | BREDA
076- 230 30 30 | WWW.INGENHOUSZBREDA.NL | INFO@INGENHOUSZBREDA.NL

HE

Het 50-jarige Breda Jazz Festival kent een roerige

R

TICKETS €15,SOUND-OF-EUROPE.NL

What’s in a name? Het jubilerende evenement startte in 1971
als Oude Stijl Jazzfestival Breda. Twee jaar later voegde de
organisatie de term Internationaal toe aan de naam die vervolgens twintig jaar ongewijzigd bleef. Het muzikale aanbod werd
onverbiddellijk beperkt tot jazzmuziek van vóór 1940 ofwel de
swing. In 1993 verdween ‘oude stijl’ uit de naam wat gepaard
ging met een muzikale revolutie. Er kwam ruimte voor jazz
van ná 1940 én aanverwante stijlen als cajun, soul en blues.
Trommelen: “De term ‘oude stijl’ was sowieso een zelfbedachte
aanduiding. Een term ook die de creativiteit enorm indamt.
Inmiddels is de muziek van na 1940 ook al 80 jaar oud dus
die kunnen we nu ook ‘oude stijl’ noemen. De term Classic
Jazz dekt veel beter de lading van de muziek die nog steeds de
hoofdmoot van het festival is.”
Kompier: “Die naamsverandering hoorde bij de broodnodige
verbreding met als doel een jonger publiek naar het festival te
trekken.”
Mingaars: “In het verleden werd voornamelijk klassieke jazz
gespeeld. Toen Joep Peeters en echtgenote Wick Akkermans
boze reacties kregen van ‘oude stijl’-puristen omdat ze voorzichtig wat jump- en jive-orkesten programmeerden, was dat
voor hen de druppel. Eind jaren 90 raakte ik betrokken bij de
verbreding en ‘upgrading’. Er kwam meer diversiteit, meer aan
jazz gelieerde stijlen maar met behoud van de klassieke stijlen.
Dat beleid heeft duidelijk een brug geslagen naar een jonger
publiek: een duidelijk blues- en latin-programma, spectaculaire jump- en jive-bands, funk, soul, Americana.”
Wat waren de belangrijkste toppen en dalen van het Breda Jazz
Festival?
Trommelen: “Het festival kende de eerste jaren een exponentiële groei. Van één concert in het Turfschip naar een jazzevenement van formaat. Met de komst van de Amerikaanse
saxofonist George Probert kwamen vele top-swing musici naar
Breda. Een dieptepunt was natuurlijk de aankondiging van het
faillissement eind 1998. Vanaf 1999 zijn we het muziekaanbod
verder gaan verbreden maar met een accent op de Classic
Jazz.”
Kompier: “Ik heb - zeker de laatste tien jaar - zoveel mogelijk
jonge bands en jonge musici geprogrammeerd die Classic Jazz
spelen. Maar ook jonge bands die serieus aanverwante stijlen
brengen. De jonge festivalbezoekers zijn enthousiast als ze
leeftijdgenoten op het podium zien staan. Belangrijk dus voor
de verjonging van het publiek.”
Wat vonden jullie van de ontwikkeling dat het festival van binnen (Turfschip) naar buiten (Grote Markt en Havermarkt) ging?
Trommelen: “Dat was een gevolg van het grote succes.
Voordeel was dat de hele stad het decor werd van de vrolijke
jazzmuziek. Nadeel werd dat het (gratis) buitenprogramma een
concurrent werd van de (betaalde) binnenconcerten.”

Tips van toppers

Antoine Trommelen (Oosterhout, 1961)
voorzitter van 1999 t/m 2013
huidige functie: lid programmaraad

Wat was je allereerste kennismaking met het Breda Jazz Festival?
Als 16-jarig jongetje ging ik op de fiets naar Breda als bezoeker/
liefhebber.
Wat is je persoonlijke hoogtepunt van 50 jaar Breda Jazz Festival?
De concerten, waaronder de Duo Special, die ik samen met de
Amerikaanse sopraan-saxofonist Bob Wilber mocht doen.
Wat is je tip voor bezoekers van de 50ste editie van het jazzfestival?
De concerten van Dan Barrett, voor de liefhebbers sowieso een
must, voor anderen wellicht een eye (ear)-opener.
Foto: Stefan Oomes

#tip

Roland Kompier (Eindhoven)

#tip

officieel bij het Breda Jazz Festival
betrokken sinds 1996
huidige functie: programmeur

Wat was je allereerste kennismaking met het Breda Jazz Festival?
Wij werkten al voor het Breda Jazz Festival in de jaren 80 en 90.
Joep Peeters, toenmalig programmeur, boekte via ons diverse
artiesten/orkesten.
Wat was je persoonlijke hoogtepunt van 50 jaar Breda Jazz Festival?
Teveel om op te noemen. Om maar iets belangrijks te noemen: de
oprichting van de nieuwe stichting in 1999 samen met Antoine
Trommelen.
Wat is je tip voor bezoekers van de 50ste editie van het jazzfestival?
Loop eens rond langs alle podia en merk op hoeveel jazz en direct
aanverwante stijlen er eigenlijk in de 'hedendaagse' tijd en vorm
op radio en tv te horen en te zien zijn. De muzikale basis voor zo’n
beetje alles is in de jaren 30 tot en met 60 uitgevonden. Daar wordt
tot op heden door allerlei artiesten graag gebruikt van gemaakt.

9

Kompier: “Indertijd organiseerde iedereen maar iets buiten.
Overdag was er jazz maar ‘s avonds speelden feestbands voor
studenten. Ik heb toen een horecacluster gevormd met
mensen die financieel bijdroegen aan het festival. In overleg
hebben we de doelgroepen bepaald waarop vervolgens
geprogrammeerd werd, zoals blues, latin, funk en soul. Dat is
nu nog zo.”
Mingaars: “Dat heeft ervoor gezorgd dat het festival nog steeds
bestaat. Het is nu mogelijk dat je gezelligheid kunt hebben
maar ook wat rustigere luisterpodia!”
Moet het Breda Jazz Festival beschouwd worden als cultuur of
als evenement?
Trommelen: “Het is cultuur én daarnaast het grootste
evenement van Breda. Ik heb nooit begrepen waarom het zo
lastig is om subsidies los te peuteren als je de Classic Jazz ziet
als cultuur die je wilt behouden.”
Kompier: “Dat mogen de bezoekers zelf bepalen. De
bezoekersaantallen spreken in elk geval voor zich.”
Mingaars: “Wat sommige mensen nog niet beseffen is dat het
álles is. En dat met een zodanige charme dat het alle emoties
kan oproepen. Dus niet alleen iets voor de serieuze muziekliefhebber maar ook voor sfeergevoelige mensen. En dan kun
je ook nog eens regelmatig dansen.”
Hoe zouden we het festival anno nu het beste kunnen
karakteriseren?
Trommelen: “Een uniek festival waarbij de gehele Bredase
binnenstad omgetoverd wordt tot het ‘New Orleans’ van
Nederland.”
Kompier: “Een breed feel good jazzfestival voor de hele familie.
Met een keur van toporkesten en solisten die de Classic Jazz in
al zijn stijlen brengen.”
Mingaars: “Het is een festival dat het hoofd, het hart en de rest
van het lichaam raakt.”

KIES OP TIJD VOOR FLUORVRIJE SCHUIMBLUSSERS
Door het Europees PFAS verbod moet binnen 6 jaar al 't blusschuim ﬂuorvrij zijn.
Uiterlijk 2028 worden de wettelijke regels aangescherpt en wij zijn er klaar voor.

SAVAL.NL/FLUORVRIJ

Jij ook?

Hoe zien jullie de toekomst van het Breda Jazz Festival?
Trommelen: “Het wordt vrijwilligers, door de steeds
toenemende regeldruk, haast onmogelijk gemaakt om een
evenement van deze omvang te blijven organiseren en
financieren. Daar zou door alle betrokken partijen nog eens
goed naar gekeken moeten worden.”

Kompier: “Gewoon lekker met z’n allen van genieten.”
Mingaars: “De verbinding met de jeugd is hoopvol. We hebben
nog geen podium (=geld) voor de jonge jazzgeneratie, vaak
ex-conservatoriumstudenten die een vorm van jazz spelen
waarbij ze met grote souplesse en fantasie uit allerlei stijlen
putten. Het probleem is dat we voortdurend de geldschieters
moeten overtuigen van dat bijzondere van dit festival. Niet
iedere geldschieter houdt van muziek. Je moet vooral ook van
Breda houden!”
Noot van de redactie: Dit artikel is geschreven in januari 2020,
dus vóór de coronapandemie. Officieel zou de 50ste editie van
het Breda Jazz Festival en deze krant in mei 2020 zijn. In 2020
en 2021 waren er digitale varianten van het Breda Jazz Festival.

#tip

Peter Mingaars (Breda, 1950)

bij het Breda Jazz Festival betrokken sinds 1990
huidige functie: lid programmaraad
Wat was je allereerste kennismaking met het
Breda Jazz Festival?
Ik volg het festival van begin af aan maar moest er toen
niets van hebben. Ik kwam (als gitarist en liefhebber) uit
de popmuziek: Beatles en vooral de alternatieve/progressieve pop. Begin 1970 raakte ik ook geïnteresseerd in de
moderne eigentijdse jazz en kwam als speler ook terecht
in de big band van Frits Bayens. Dus bezig met wat toen
in mijn oren veel serieuzer was dan wat het festival toen
aan mij voorspiegelde. Ik werd begin 1980 ook docent
jazzgeschiedenis aan het conservatorium in Amsterdam
en heb toen hulp gezocht bij Joep Peeters en Rob Cremer
om mijn oren te openen voor de toppers van voor 1940,
voor de bebop dus. Er ging toen wel een wereld voor mij
open. Helaas bestaat er nog steeds een hoop koudwatervrees bij de liefhebbers en ook de musici van de moderne
jazz om kennis te maken met die oudere stijlen.

Foto: Jan Timmer

Wat was je persoonlijke hoogtepunt van 50 jaar
Breda Jazz Festival?
Dat zijn er veel, maar vooral de momenten dat je met
internationale toppers staat te spelen met wie je op het
podium kennis maakt. En verder de kleine duetten met
bijvoorbeeld Lllian Boutté, Roy Williams. In de ritmesectie
zitten met drummer Ed Metz (o.a. Count Basie) en daar
onmiddellijk een wederzijdse klik mee hebben.
Wat is je tip voor bezoekers van de 50ste editie van
het jazzfestival?
Ga ook eens naar orkesten die je niet kent. Begin eens met
Americana en ga dan naar een New Orleans band. Proef
ook eens van de sfeer bij de uitstekende Latijns-Amerikaanse orkesten.

DE VRIJWILLIGERSFAMILIE LAMBRECHTS

De passie voor het
Breda Jazz Festival
DOOR: EDWIN VAN DEN HEIJKANT

“Het begint straks weer te kriebelen als die jazzspulletjes hier op
tafel liggen.” De ogen van Marcel,
zijn vrouw en dochter beginnen
te glinsteren. De familie
Lambrechts draagt al jaren als

De nieuwe Nissan QASHQAI

vrijwilliger bij aan de organisatie

Tijdelijk met gratis automaat
1.800 kg trekgewicht

van het Breda Jazz Festival. Dat
doen zij met passie en vooral met
heel veel plezier.

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

www.leendertvdborn.nl

De korting is gelijk aan de meerprijs van een nieuwe Nissan QASHQAI MT t.o.v. een nieuwe Nissan QASHQAI Xtronic. De gratis automaat is alleen verkrijgbaar op geselecteerde uitvoeringen, informeer bij uw Nissan-dealer (Access Edition uitgesloten). Actie is geldig van 01/04/2022 tot en met
30/06/2022. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. © 04-22

QASHQAI

142 - 158 G/KM

6,4 - 7,0 L/100 KM ( WLTP)

NISSAN.NL

Marjo Lambrechts, de vrouw des huizes, is sinds 2019 als
vrijwilliger aangehaakt. Samen met Pia de Weert bestiert zij
de bakfiets met merchandise van het Breda Jazz Festival. “Al
die jaren zie ik Marcel en Susanne (haar dochter) tijdens het
Breda Jazz Festival vier dagen amper. Natuurlijk geniet ik als
liefhebster en bezoekster van het festival en ik wilde ook zo
graag iets doen. En hoewel ik niet meer zo veel tijd heb om

allerlei muziekpodia te bezoeken voelt het heerlijk om deel uit
te maken van de vrijwilligersfamilie van het Breda Jazz Festival.
Dan is het fijn merchandise te verkopen met Pia. Zij maakt
ook deel uit van een echte Breda Jazz vrijwilligersfamilie. Dat
schept een band.”
v.l.n.r. Susanne, Marcel en Marjo Lambrechts

Hoe heeft het zo kunnen komen dat het gehele gezin Lambrechts
zo betrokken is geraakt bij het Breda Jazz Festival? “Het begon
eigenlijk met mijn broer Casper”, vertelt Susanne. “Als klein
jochie deelde hij de jazzkrant uit aan bezoekers bij de bus van
dagblad BNDeStem, toen nog een belangrijke sponsor van het
festival. Dat trok mijn aandacht en voor je het weet ben je al
jaren als pieker voor de muziek vier dagen op pad in de stad
om geld op te halen voor het festival”. Casper Lambrechts is
nog steeds betrokken bij het Breda Jazz Festival. Hij wordt
vaak – als lichtman – ingehuurd voor de opbouw en afbouw
van de techniek.
Marcel en Marjo bezoeken het Breda Jazz Festival al zolang ze
elkaar kennen. De komst van een dochter en een zoon brengt
daarin geen verandering. “Nee hoor”, lacht Marjo. Dan mag
het festival straks 50 jaar zijn, Susanne gaat al 25 jaar mee als
bezoekster naar het festival. Een dubbel jubileum dus dit jaar!”
De familie Lambrechts zegt geen moment na te denken over
minder inzet als vrijwilliger. “Nee joh”, roept Marcel. “De
vrijwilligers van de Breda Jazz familie vormen zo’n geweldig
team. Zowel in goede als in slechte tijden. Natuurlijk hebben
we het Breda Jazz Festival zien veranderen de afgelopen jaren.

De nadruk op veiligheid is enorm toegenomen en dat gaat wel
eens ten koste van de spontaniteit van het festival. Gelukkig is
de sfeer en het werk nog te leuk om ermee te stoppen. Nee zeg,
schei uit, wij kunnen niet zonder.”
Voor, tijdens en na het Breda Jazz Festival zijn meer dan 140
vrijwilligers op de been. Dat varieert van het bestuursleden tot
hospitality medewerkers, van stagemanagers tot logistiek
medewerkers, van piekers voor de muziek tot PR- en
communicatiemedewerkers. Dit gaat al 50 jaar lang buiten de
aandacht van de bezoeker om. Belangrijk want die komt genieten van de muziek, een drankje en de fantastische sfeer die er
gedurende het Hemelvaartsweekend hangt in Breda.
“Die bijzondere sfeer, dat is in al die
jaren nooit veranderd”, zegt Marcel. Het
is toch de kracht van dit festival. Daardoor blijf je vrijwilliger en gaan we nog
jaren door.” Susanne en Marjo knikken
instemmend. <

11

Een vermoeide of
sombere uitstraling?
METSELAAR

TIMMERMAN

TEGELZETTER

50 jaar
Breda Jazz
Festival

in 50 foto’s

ABC Clinic staat
voor u klaar!

◊ Instroom het gehele jaar mogelijk.
◊ 4 dagen werken en 1 dag theorie.
◊ Beste vakundige begeleiding.
◊ Praktijk en theorie onder 1 dak in een
kleinschalige omgeving.
Meld je aan via onze website

Een jubileum als dat van 50 jaar

www.bouwschoolbreda.nl

Breda Jazz Festival vráágt om
Paardeweide 22 A-B
4824 EH Breda

Biesdonkweg 31 - 4826 KS Breda 076 530 6060

www.abc-clinic.nl

een pagina in 50 foto’s. Daarom
hier een selectie, gemaakt door
festivalfotografen Jack Sweres
(coördinator), Stefan Oomes,
Hans Kloppert en Frank Pellens.
De foto’s zijn van henzelf én van
Johan van Gurp, Stadarchief
Breda, Foppe Kooistra en
Nies Pols. Een aantal komt uit
het omvangrijke archief van
Jack van Elewout.

Zie vervolg
op pag 15

»
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Meer dan alleen catering!

»

ADVOCATUUR

Vervolg

50 jaar
Breda Jazz
Festival

in 50 foto’s

De Kort Catering B.V
Ericssonstraat 30
5121 ML Rijen
T 0161 240 402
info@dekortcatering.nl
www.dekortcatering.nl

Verrassend met smaak

www.namjesky.nl

‘THE TORTOISE AND THE HARE’ HÉLÈNE TERLIEN - OLIEVERF OP LINNEN 130X80

KUNSTGALERIE TRÈS ART I VAN COOTHPLEIN 38 I 4811 NG BREDA
T 076 - 76 304 93 I INFO@TRESART.NL I WWW.TRESART.NL

meenn
JJuullllieie kkoom
ttoocchh ooookk ssn,ppspeerilrilngengenenenn??
den, sp
glijijde
men, gl
Kl
immen,
Klim
enmaar.....
ballllen
etba
en
voet
envo

Binnen- en buitenpret

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

? Heerbaan 161, 4817 NK Breda
U dw@wolfhagenadvocatuur.nl
S 076-5227798

TIJDLOOS

Een perfecte mix van luxe materialen
en een goed doordacht design

Minervum 7030, 4817 ZL breda
Telefoon 076-2050196
www.kitchenconcepts.nl

Farrow & Ball
Sigma
Sikkens
Wijzonol
Pure
Avis
Trimetal
Sudwest
Histor
Koopmans
Hermadix
Mathys

WILLEM VAN
ORANJELAAN 2,
4837AK BREDA
076-565 13 77
info@vanboxtelverf.nl
www.vanboxtelverf.nl

Gordijnen
Houten Jaloezieen
Vouwgordijnen
Plisse
Duette
Jaloezieen
PVC Vloeren
Laminaat
Tapijt
Vinyl
Shutters
Advies aan huis

15

ciaalzaak
de beddenspe
met alle
van de regio
een dak
r
e
d
n
o
n
e
k
r
e
topm

Uw voetspecialist in de regio

Programma 2022
Deze 4 pagina’s zijn superhandig om mee
te nemen. Ze bevatten het volledige
programma van het Breda Jazz Festival 2022
en details over veel solisten.

Inlays voor werk
Wij bieden oplossingen voor elke voet

Het Breda Jazz Festival heeft elk jaar zogeheten festivalsolisten.
Dat zijn muzikanten met een grote staat van dienst die wij graag
als ons visitekaartje aan jou presenteren. De festivalsolisten zijn
te bewonderen in de diverse Festival Surprise Bands en bij de
Speciale Concerten. Een aantal bijzondere solisten lichten we
graag toe in deze meeneemkrant.

Inlays voor vrije tijd

#BJF

Haal dez
e midde
de festiv npagina’s uit
alkrant
e
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ze mee d n
e
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r handig d
!

Individueel op maat gemaakte inlays

Inlays voor sport
Gratis en vrijblijvend voetonderzoek

SPREEKUREN UITSLUITEND OP AFSPRAAK
Bel voor een afspraak naar 076 303 11 02
Of kijk op onze website: WWW.WELLNESSINLAYS-SHOES.NL voor locaties bij u in de buurt.

Een écht persoonlijk bed
De adviseurs van Dreamland geven u graag een persoonlijk
advies. Door de grote diversiteit aan boxsprings, design
ledikanten en slaapsystemen wordt er altijd een bed
samengesteld dat perfect bij u past! Door de jarenlange
ervaring helpen onze deskundige adviseurs u de juiste matras
te kiezen voor de beste ondersteuning van uw lichaam.

www.bredajazzfestival.nl
" #bredajazzfestival
! @bredajazzfestival
$ @bredajazzfestival

AUPING · HULSTA · NOX · NOLTE · SCHRAMM
SWISSFLEX · PULLMAN · SILVANA · TEMPUR
Leijsenhoek 34 in Oosterhout
www.dream-land.nl

BREDA | ETTEN-LEUR | ROOSENDAAL | BERGEN OP ZOOM | GOES | VLISSINGEN

Wij hebben ruim 60 jaar ervaring en voorzien u van onafhankelijk, objectief en flexibel
advies.

Energiek, betrokken &
oplossend

De zekerheid van De Keyzer!
Als het gaat om uw financiële zaken of het nemen van zakelijke risico’s dan
heeft u graag overzicht & orde. Maar bent er liever niet continu mee bezig.
Wij houden overzicht, denken vooruit & met u mee!
Met meer dan 60 jaar ervaring bieden wij klantgerichte financiële
oplossingen en geven wij advies over zakelijke en particuliere verzekeringen
& over pensioenen.
Dat is de kracht van De Keyzer Zekerheid!

Wilhelminapark 25, Breda
info@dekeyzer.nl

ZEKERHE!D

www.dekeyzer.nl

Sebastien Girardot (AU)(b)

26 t/m 29 MEI

Patrick Bacqueville (FR)
(tb)
Bacqueville begon met het spelen van de
banjo en stapte later over naar trombone. Aanvankelijk speelde hij in het
kwartet van Olivier Franc. In 1981 richtte
hij het kwartet Slapcats op, waarmee hij
ook toerende Amerikanen als
Slim Gaillard begeleidde.
Sinds 1983 maakte hij deel uit van
François Biensan's Ellingtonmania;
speelde hij in de Parade Brass Band en
het Paris Swing Orchestra. In 1996 richtte
hij het ensemble Just Gigolos op (vanaf
1999 Gigolos) om daarna met
Pink Turtle de popmuziek van de jaren
70 te vertolken.Dit jaar is hij één van de
Festivalsolisten en zal hij in verschillenden bezettingen te horen zijn.

Dan Barrett (US)(tb)
Iemand die zeker niet mag ontbreken
op de vijftigste editie van het Breda Jazz
Festival is Dan Barrett. In 1977 kwam
Dan voor het eerst naar Breda en maakte
toen een verpletterende indruk met zijn
versie van ‘The Man I Love’. Sindsdien is
hij vele malen in Breda geweest, heeft
hier veel (muzikale) vrienden gemaakt en
hij noemt onze stad dan ook zijn “Home
away from home”. Dan is geboren in
Pasadena, California, en groeide op in
het nabijgelegen Costa Mesa. Toen hij
11 jaar was begon hij trombone te spelen
en kort daarna kwam de cornet erbij. In
1983 verhuisde Dan naar New York en
was een graag gezien gast in

Eddie Condon’s jazz club. In die club
hoorde Bennie Goodman hem spelen en
nodigde hem uit om zich aan te sluiten
bij wat het laatste orkest van de King of
Swing zou worden. Samen met Howard
Alden vormde Dan het Howard Alden
– Dan Barrett Quintet (ABQ). Dan heeft
een aantal keer in Carnegie Hall gespeeld
onder andere met Woody Allen. Dan reist
de hele wereld over om het publiek van
zijn subtiele trombonespel te laten
genieten. Wij zijn blij dat hij op deze
speciale editie van het Breda Jazz Festival
aanwezig is. Welcome back Dan!

Gefundeerd op een klassieke training
en op ervaring met New Orleans bands
heeft de krachtige en swingende
Australische bassist Sebastien Girardot
een geheel eigen stijl ontwikkeld. Door
heel Europa wordt hij veel gevraagd en
hij heeft op de meeste jazzfestivals en
in jazzclubs gestaan naast muzikanten
zoals, Leroy Jones, Harry Allen,
Shannon Powell, Dan Barrett,
Evan Christopher, Lillian Boutté en
Fapy Lafertin. Sinds zijn verhuizing naar
Parijs heeft Sebastien zich ontwikkeld tot
een veelzijdig bassist. Hij is thuis in veel
verschillend muziek-stijlen van swing tot
choro en gypsy jazz.
www.sebastiengirardot.com
www.facebook.com/girardotsebastien

Eiji Hanaoka (JP)(cl)

Nils Conrad (DE)(d)
Nils, afkomstig uit een muzikale familie,
begon al heel jong met drummen. Op
7-jarige leeftijd hoorde hij de swingopnames van Benny Goodman en dit
was bepalend voor zijn verdere carrière!
In 2001 ontmoette hij drummer
Huub Janssen bij een optreden in Kiel,
wiens spel hem meteen boeide en vanaf
dat moment zijn rolmodel werd. Er ontstond een diepe vriendschap met Huub.
Nadat Nils in 2006 de traditionele jazzscene in Noord-Duitsland betrad, volgden
al snel optredens met Rod Mason,
John Defferary en vele anderen. In 2013
was Nils op het Breda Jazz Festival met
een "Tribute to Huub Janssen" (die
helaas in 2007 overleed) en won daar de
"Kobe Jazz Street Award". Een optreden in
Japan volgde in hetzelfde jaar.
www.facebook.com/ncajazzband

Eiji Hanaoka is al jarenlang een vertrouwd
gezicht op het Breda Jazz Festival niet
alleen als solist maar ook als vertegenwoordiger van Kobe Jazz Street, het
Japanse jazzfestival dat nauwe banden
heeft gehad met het Breda Jazz Festival.
Hij werd geboren in Tokio in 1944 en al
op de middelbare school begon hij in
dixieland bands te spelen. Zijn grootste
voorbeeld is Benny Goodman en hij
heeft zich dan ook gespecialiseerd in de
swingmuziek zoals die door Benny werd
gespeeld in de ‘small combo’s’.
Onlangs maakte hij nog een tournee
door Nederland met de Dutch Swing
College Band ter ere van het 75-jarig
bestaan van de band. Natuurlijk mag Eiji

niet ontbreken tijdens de vijftigste editie
van het Breda Jazz Festival.
www.eiji-hanaoka.com/
www.facebook.com/eiji.hanaoka.3

Félix Hunot (FR)(g,bj)
Op 11-jarige leeftijd begon Félix,
geboren in Draguignan, Frankrijk in
1985, met gitaar spelen. Hoewel hij in
eerste instantie vooral geïnteresseerd
was in rock, funk en andere hedendaagse muziekstijlen werd hij door zijn
techniek en zijn neiging tot improviseren
al snel gegrepen door jazz. Zijn muziekleraar Jean-François Bonnel moedigde
hem aan om ook banjo te gaan spelen.
Na zijn afstuderen aan het Conservatoire et Université de Musicologie in
Aix-en-Provence nam zijn professionele
carrière een enorme vlucht toen hij naar
Parijs verhuisde en daar in aanraking
kwam met vooraanstaande jazzmuzikanten. Zijn uniek stijl maakt hem tot de
ideale sideman die in dienst staat van
de solist maar ook de ritmesectie tot
een sterke eenheid maakt.
www.jazzenprovence.com/
hunot-felix-guitare/

Steun het Breda Jazz
Festival en doneer
via deze QR code.
Alvast bedankt!
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Podium 16
13.00 - 17.00

NS station en Willemstraat
Mom’s Kitchen Jazzband NL en Dixieland Crackerjacks NL

Winters podium - Spanjaardsgat
Amsterdamse Studenten Big Band ft. Bram van de Glind NL
Intermezzo
Chris Muller Big Band NL
Jessie Lee & the Alchemists FR
Supercharge UK/DE

Thomassen Gifts podium - Haven
The Fabulous Cornfritters NL
Festival Surprise Band INT
JayDee Brassband NL
What the Frnk & the Longhorns NL

Podium 11
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

Thomassen Gifts podium - Haven
Coco & the Sweet Pops JM/FR
Lovesick Duo IT
The Spunyboys FR
Twelve Bar Blues Band NL

Podium 12
15.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Van Mossel podium - Tolbrug
Rue D’Anvers NL
Streetbeat Empire NL

Podium 12
15.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Van Mossel podium - Tolbrug
Papa Dré’s Dixie Paraders NL
Honkers Brassband NL

Podium 21
10.30 - 11.45

Podium 14
15.30 - 17.30
19.00 - 21.00

T-Huis
Next Generation Surprise Band INT
Daddy Jones NL

Podium 14
14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

T-Huis
Those Metal Boys with their Metal Toys BE
Micke & Lefty FI

12.15 - 13.30

Podium 15
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
20.00

Ingenhousz - tuinterras
Supermoon NL
Intermezzo
Wouter Hamel in concert NL

Podium 15
16.00 - 18.00
17.00 - 19.00
20.00

Ingenhousz - tuinterras
Steve Lucky & the Rhumba Bums ft. Miss Carmen Getit US
Intermezzo
Professor Cunningham & his Old School in concert US

Podium 16
13.00 - 17.00

NS station en Willemstraat
Armanis Walking Jazz Band BE

Podium 17
15.30 - 16.30
16.30 - 18.30

BINNENPODIA
Golfpark De Haenen podium - Hotel Nassau
Ella Petite NL
Drew Davies plays Louis Jordan UK/FR

Podium 14
13.45 - 14.45
15.15 - 17.00

T-Huis
Peter Mingaars’ Jazz Kitchen NL
Diona Fox & her Ragdolls NL

Podium 16
13.00 - 17.00

NS station en Willemstraat
Dixieland Crackerjacks NL

Podium 18
15.00 - 17.00
18.00 - 19.00

BINNENPODIA
De Avenue
Fapy Lafertin & Paulus Schäfer BE/NL € 15,–
Slotceremonie Festival Surprise Band o.l.v. Bart Wouters INT
Zuylen podium - Grote Kerk
Gospelconcert INT € 20,–
Monique Thomas & Festival Soloists INT
The Inspirational Community Gospel Choir NL
Besloten gospelconcert voor genodigden
wijzigingen voorbehouden
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Kasteel van Breda
KMA

De Prins

Golden Tulip Keyser Breda
After Hours Jam session

Podium 20
21.30 - 00.30

Publieke Werken
Steve Lucky & the Rhumba Bums ft. Miss Carmen Getit US
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Podium 19
24.00 - 02.15

Park
Valkenberg

str

Publieke Werken
Dulfer Jazz NL € 15,–

BAAI
Steven Troch Band BE
Catfish BE

ra

Podium 20
21.30 - 00.30

Podium 13
12.00 - 14.00
15.00 - 17.00

lst

Golden Tulip Keyser Breda
After Hours Jam session

Van Mossel podium - Tolbrug
JayDee Brassband NL & Les Fanflures FR

Ha

Podium 19
24.00 - 02.15

Podium 12
14.00 - 17.45

nn a

De Avenue
Soprano Summit o.l.v. Antoine Trommelen INT € 15,–
Bob Kaper Jubileum Concert o.l.v. Michael Varekamp NL € 15,–
Funky Friday Midnight Party € 10,–
met veejay Fenno Werkman NL en Steve Lucky & the Rhumba
Bums ft. Miss Carmen Getit US

Thomassen Gifts podium - Haven
Tom Rigney & Flambeau US
Ocobar NL

at

wijzigingen voorbehouden

Podium 10
13.45 - 15.45
15.45 - 17.00
17.00 - 18.15
20.15 - 22.15
23.00 - 01.00

Podium 18
14.30 - 16.30
20.30 - 22.30
00.00 - 04.00

Podium 11
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00

stra

Publieke Werken
Fernando Lewis Super Session NL

Klik & Steen podium - Havermarkt
The Blue Chevys BE
Detonics NL
Jazz Connection NL
SOUL! NL

Podium 18
11.00 - 13.00
20.30 - 22.30

Winters podium - Spanjaardsgat
Micke Bjorklof & Blue Strip FI
Jared Grant & Band NL

E ind

Podium 20
21.30 - 00.30

Podium 9
14.00 - 16.00
16.45 - 19.15
20.00 - 22.00
22.45 - 01.00

BINNENPODIA
De Avenue
Duo Special € 25,–
Dan Barrett in Concert INT € 17,50

Podium 10
13.45 - 15.45
16.30 - 18.30

r.

Golden Tulip Keyser Breda
After Hours Jam session

16.15 - 18.00
18.30 - 20.30

Productowner.nl podium - ‘t Sas pleintje
David Livingstone N.O. Revival Jazzband
o.l.v. Ad van Beerendonk NL/BE
J4Jazz NL
Carmen Gomes Inc. NL

Markendaalseweg

Podium 19
24.00 - 02.15

Podium 8
14.00 - 15.45

rest

BINNENPODIA
De Avenue
Workshop jazz dans voor kids 4+
Workshop jazz dans voor kids 8+
Workshop Mondharmonica (incl. mondharmonica) € 25,–
All the Cats Jump In’ € 20,–
Let the good times roll - workshop 30s 40s 50s dance
Professor Cunningham and his Old School US,
Cat & the Mint DE/FR, DJ Swinging Rockin’ Daddy NL

‘t Sas terras
Next Generation Surprise Band INT

NS station en Willemstraat
Honkers Brassband NL

Klik & Steen podium - Havermarkt
Coco & the Sweet Pops JM/FR
The Spunyboys FR

Kar

Podium 18
13.45 - 14.15
14.30 - 15.00
16.00 - 18.00
19.30 - 24.00
19.30 - 20.00

Podium 7
15.20 - 18.00

Podium 16
13.00 - 17.00

Podium 9
14.00 - 16.00
16.30 - 18.30

8) Tom Rigney & Flambeau

15.30 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.00

Ingenhousz - tuinterras
Breda Jazztimers Marathon
Dirty Dozen NL
Blue Marble Silver Cornet Band NL
Sweet Mumtaz Serenaders NL
Offroad Jazzband NL
Mollies Jazz Bunch NL
Offroad Jazzband NL
Michael’s Dixie Gang NL

Productowner.nl podium - ‘t Sas pleintje
Festival Surprise Bands INT

7) Professor Cunningham and his Old School

Podium 15

Podium 8
13.45 - 18.30

6) Dan Barrett

T-Huis
Django Electric NL
Flor de Amor NL

Avans Talent podium - Kerkplein
Micke Bjorklof & Blue Strip FI
Flavium NL
Muddy What? DE
Harlem Lake NL

5) The Spunyboys

Podium 14
14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

‘t Sas terras
Ella Petite NL

la a n

BAAI
One Scotch, one Shakedown, one Bass BE
Dynamite Blues Band NL
Blind B. & the Visionairs NL

Podium 7
15.00 - 17.00

dy

Podium 13
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00
20.00 - 22.00

Avans Talent podium - Kerkplein
Black Cat Biscuit BE
VandeVen Band NL

ne

Van Mossel podium - Tolbrug
Les Fanflures FR
BRASSOciety NL

Podium 6
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

20.30 - 22.15

Podium 6
13.45 - 15.45
16.30 - 18.30

en

Podium 12
15.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Podium 11
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

Landgoed De Klokkenberg podium - Willem Merkxtuin
Drew Davies Rhythm Combo FR
How About Rita? NL
Next Gen Surprise Band o.l.v. Sam Braysher INT

J. F
.K

Thomassen Gifts podium - Haven
Cat & the Mint DE/FR
Big Bo Trio BE
Steve Lucky & the Rhumba Bums ft. Miss Carmen Getit US
Shakedown Tim BE

Podium 5
13.45 - 15.30
15.45 - 17.30
17.45 - 19.00

t

Podium 11
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

22.15 - 23.30
23.30 - 01.00

Winters podium - Spanjaardsgat
Zydeco Party
Tom Rigney & Flambeau US
River Zydeco Band NL
Orkest Koninklijke Luchtmacht NL
Dit concert wordt aangeboden door de Koninklijke Luchtmacht
JayDee Brassband NL
The Originators NL

De Rooi Pannen podium - Pleintje Veemarktstraat
Marcelo Godoy BR/NL
Orquesta Poder Latino NL

Ve
s

Winters podium - Spanjaardsgat
My Brainbox ft. Jan Akkerman NL
King of the World NL
Johnny Rosenberg & Bosco NL
B.B. & The Blues Shacks DE

Podium 10
13.30 - 16.30

Podium 4
13.30 - 16.30
20.15 - 23.00

e

Podium 10
14.00
16.30 - 18.45
19.30 - 21.45
22.30 - 01.00

Klik & Steen podium - Havermarkt
Professor Cunningham and his Old School US
FL Band NL
Soloists Surprise Session INT
B.B. and The Blues Shacks DE

Landgoed De Klokkenberg podium - Willem Merkxtuin
Fried Seven NL
Drew Davies Rhythm Combo FR
Micke & Lefty FI

ud

Klik & Steen podium - Havermarkt
Steve Lucky & the Rhumba Bums ft. Miss Carmen Getit US
Kuifje & Kornuiten NL
Festival Surprise Band o.l.v. Thimo Niesterok INT
Jackson Sloan UK

Podium 9
14.15 - 16.15
17.00 - 19.15
20.00 - 22.15
23.00 - 01.00

Podium 5
13.30 - 15.15
15.30 - 17.15
17.30 - 18.30

O

Podium 9
14.00 - 15.45
16.30 - 19.00
19.45 - 22.15
23.00 - 01.00

Productowner.nl podium - ‘t Sas pleintje
The Mudbirds NL
Festival Surprise Band INT
Lovesick Duo IT

De Rooi Pannen podium - Pleintje Veemarktstraat
Fruta Fresca NL
Latin Cruise NL

Parkeerterrein
Mols

19
r a at

Productowner.nl podium - ‘t Sas pleintje
Switchbacks NL
New Orleans Old Stars o.l.v. Wouter Nouwens NL/BE
Next Generation Surprise Band INT

Podium 8
14.00 - 15.45
16.15 - 18.00
18.30 - 20.30

Podium 4
13.30 - 15.45
16.15 - 18.30

erst

Podium 8
14.00 - 15.45
16.15 - 18.00
18.30 - 20.30

‘t Sas terras
PlankGazz NL
Lewis & Pearl NL

Meinselect podium - St. Janstraat
Zwarte Groef NL
Hotfoot Hazard NL
Coco & the Sweet Pops JM/FR

Keiz

‘t Sas terras
Festival Surprise Band INT

Podium 7
15.00 - 16.00
16.15 - 18.00

Podium 3
15.00 - 23.00
15.30 - 18.00
20.30 - 23.00

n

Podium 7
15.20 - 18.00

Avans Talent podium - Kerkplein
The Hoochies NL
Rootbag NL
Jessie Lee & the Alchemists FR
Veldman NL

Meinselect podium - St. Janstraat
The Mule Stompers NL
Hillbilly Hayride NL

.

Avans Talent podium - Kerkplein
Emily Hill NL
The Bluesbones BE
Travellin’ Blue Kings BE/NL
The Spunyboys FR

Podium 6
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

Podium 3
14.00 - 16.00
16.30 - 18.30

erstr

Podium 6
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
23.00 - 01.00

Landgoed De Klokkenberg podium - Willem Merkxtuin
Festival Surprise Band INT
Roda de Samba da Viviani Godoy INT

Scorpions Security podium - Grote Markt zuid
Didier Red NL
Born ft. Edwin Monteyn NL
Nawlins Hippas NL
Festival Surprise Band INT
Big Boy Bloater UK

Ha
ve

Landgoed De Klokkenberg podium - Willem Merkxtuin
Next Generation Surprise Band INT
Jan Learbuch Orchestra NL
Festival Surprise Band INT

Podium 5
13.45 - 15.30
16.00 - 18.45

Scorpions Security podium - Grote Markt zuid
Professor Cunningham and his Old School US
Mojo Man NL

Viss

Podium 5
14.00 - 15.00
15.30 - 17.15
17.15 - 19.00

De Rooi Pannen podium - Pleintje Veemarktstraat
Leticia y su Rumbadama NL
Conjunto Amsterdam NL

Podium 2
13.30 - 15.30
16.15 - 18.30

jk

De Rooi Pannen podium - Pleintje Veemarktstraat
Roda da Holanda NL
Orquesta Pegasaya NL

Podium 4
14.00 - 17.00
20.15 - 23.00

12.00 - 14.00
14.30 - 16.30
17.00 - 18.30

BUITENPODIA
Vrienden van Breda Jazz Festival podium
Grote Markt midden
Original Victoria Band NL
Steve Lucky & the Rhumba Bums ft. Miss Carmen Getit US
Hippo Brothers ft. Miss Beulah NL

Podium 1

di

Podium 4
13.30 - 16.30
20.15 - 23.00

Meinselect podium - St. Janstraat
Zwarte Groef NL
The Cowpokes NL
Cat & the Mint DE/FR

Podium 2
12.30 - 23.00
13.30 - 15.45
16.15 - 18.30
19.00 - 21.15
21.45 - 24.00

Podium 1

ag

Meinselect podium - St. Janstraat
Zwarte Groef NL
Gloomy Mess BE/NL
Supersonics NL

Podium 3
15.00 - 23.00
15.30 - 18.00
20.30 - 23.00

13.00 - 16.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
19.30 - 21.30
22.15 - 24.00

BUITENPODIA
Vrienden van Breda Jazz Festival podium
Grote Markt midden
Intermezzo Lovesick Duo IT
Frits Bayens Big Band ft. Bart van Lier NL
Nils Conrad & his Amazing Jazzband DE/NL
L’Chaim NL
Bosco ft. Dirty Harrie NL

Podium 1

Ha

Podium 3
15.00 - 23.00
15.30 - 18.00
20.30 - 23.00

Scorpions Security podium - Grote Markt zuid
Didier Red NL
Festival Surprise Band INT
Cat & the Mint DE/FR
Daddy to the Rescue NL
Special Forces NL

Streetparades in de Bredase binnenstad met Big Charles Brassband,
Blue Marble Silver Cornet Band, JayDee Brassband, Les Fanflures
Brassband, Time Out Brazzband.

St. A

Scorpions Security podium - Grote Markt zuid
Didier Red NL
Festival Surprise Band o.l.v. Antoine Trommelen INT
Drew Davies Rhythm Combo UK/FR
Tito’s Soul Jazz Party NL
Mrs. Hips NL

Podium 2
12.30 - 23.00
13.30 - 15.45
16.15 - 18.30
19.00 - 21.15
21.45 - 24.00

Streetparades in de Bredase binnenstad met May Day Jazzband,
Papa Dré’s Dixie Paraders, Rue D’Anvers, Blue Marble Silver Cornet
Band, Streetbeat Empire, Time Out Brazzband en OhnO! Jazzband.

8

e

Podium 2
12.30 - 23.00
13.30 - 15.45
16.15 - 18.30
19.00 - 21.15
21.45 - 24.00

13.00 - 16.00
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
19.30 - 21.30
22.15 - 24.00

BUITENPODIA
Vrienden van Breda Jazz Festival podium
Grote Markt midden
Intermezzo Lovesick Duo IT
Festival Surprise Band INT
Festival Surprise Band INT
Next Gen Surprise Band o.l.v. Linus Eppinger INT
Drew Davies plays Louis Jordan UK/FR

7
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13.00
14.00 - 15.45
16.15 - 18.00
19.30 - 21.30
22.15 - 24.00

BUITENPODIA
Vrienden van Breda Jazz Festival podium
Grote Markt midden
Opening 50ste Breda Jazz Festival
Festival Surprise Band o.l.v. Dan Barrett INT
Tom Rigney & Flambeau US
Festival Surprise Band o.l.v. Monique Thomas INT
Etta James Experience NL

Podium 1

Streetparades in de Bredase binnenstad met Dixieland Crackerjacks,
Papa Dré’s Dixie Paraders, Reeds & Rhythm, Rue D’Anvers, Slow Feet, Mom’s
Kitchen Jazzband, Streetbeat Empire, JayDee Brassband en BRASSOciety.

6

±10 min lopen
Dr. Jan Ingenhouszplein 42

Beiaardbespeling door Paul Maassen.

5

4) B.B. and The Blues Shacks

12.00 - 13.00

4

3) Bob Kaper

Streetparades in de Bredase binnenstad met Blue Marble Silver Cornet
Band, Brassta la Vista, Dr. Brass, Les Fanflures, Big Charles Brassband,
McDixie Light en BRASSOciety.

3

2) Jan Akkerman

2

1) Emily Hill

1
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Lindy Huppertsberg
(DE)(b)
Lindy kreeg haar bijnaam ‘Lady Bass’
van haar grote voorbeeld en mentor
Ray Brown. Met haar krachtige, swingende bas is zij een veelgevraagde gast bij
vele bands en projecten. In meer dan 60
landen heeft Lady Bass al gespeeld. In
2001 werd zij tot ereburger van de stad
New Orleans benoemd. Wij zijn blij dat
zij dit jaar weer in Breda aanwezig is.
www.ladybass.de/
www.facebook.com/lindy.huppertsberg

Dizzy Gillespie. De belangrijkste
ontmoeting was wel met Louis Armstrong
voor wie hij op 7-jarige leeftijd mocht
spelen tijdens Louis’ laatste bezoek aan
Engeland in 1968. Dit leidde tot een
vriendschap die duurde voor de rest van
Louis’ leven’.

bekendheid op het Ascona Jazz Festival
(Zwitserland) in 2002, terwijl hij optrad
met de achtkoppige, all-star band onder
leiding van Barrett. Rossano heeft al
met vele giganten uit de traditionele én
moderne jazz op het toneel gestaan.
Eén van zijn krachten is dan ook zijn
veelzijdigheid. Van bebop tot swing én
perfecte stride-piano. Rossano beheerst
het tot in de puntjes.

Na zijn afstuderen aan het Leeds College
of Music en Guildhall School of Music
and Drama speelde hij in een aantal
gerenommeerde Engelse bands:
Pasadena Roof Orchestra, Ray Gelato,
John Wilson Orchestra, Keith Nichols en
Acker Bilk,. Enrico is momenteel een van
de top jazztrompettisten in de wereld.

gespeeld in heel Europa maar ook in
de USA en Nieuw Zeeland met grote
namen zoals Clark Terry, Red Holloway,
Leroy Jones, Howard Alden,
Scott Hamilton, Dan Barrett, Tom Baker,
Patrick Artero en Bert Boeren.
www.dirkvanderlinden.com/
www.facebook.com/dirk.vanderlinden.79

Op zaterdag 19 oktober opent de Roaring Twenties Club Breda een
initiatief van een groep jonge Bredase jazzmuzikanten, De nieuwe
jazzclub heeft contacten met muzikanten uit de Amsterdamse
scene, Belgische groepen zoals The Jeggpap New Orleans Band en
Jean Van Lint (BE)(b, voc)

Monique Thomas (US)

Thimo Niesterok (DE)(tp)
Op 8-jarige leeftijd begon
Thimo Niesterok, geboren in 1996 in
Friedrichshafen aan het Bodenmeer,
met trompetlessen. Zijn liefde voor
jazz bestaat al sinds zijn jeugd. Zodra
zijn vaardigheden op de trompet het
toelieten begon hij jazzstandards te
spelen, te improviseren en te componeren. In 2010 richtte hij het jazzkwartet
Fo(u)r Jazzers op met vrienden van zijn
eigen leeftijd. Zijn muzikale focus ligt op
de traditionele jazz en swing. Thimo zal
deel uitmaken van verschillende Festival
Surprise Bands.
www.thimo-niesterok.de/
https://www.facebook.com/thimo.
niesterok

Haar repertoire bestaat uit een mix van
traditionele standards maar ook uit wat
‘zwaardere’ jazznummers van bijvoorbeeld Thelonius Monk en Randy Weston.
In 2017 was Monique voor het eerst te
gast op het Breda Jazz Festival. Nu, na vijf
jaar, kunt u weer gaan genieten van haar
geweldige stem.
www.moniquethomasmusic.com/
www.facebook.com/monique.thomasottaviani/

De bekroonde jazzpianist
Rossano Sportiello werd geboren in
Vigevano, Italië op 1 juni 1974. Sinds
2007 woont hij in New York. Hij studeerde aan het conservatorium waarna hij
op 18-jarige leeftijd zijn muzikale
carrière begon. In 1992 trad hij toe tot
een van Europa's historische jazzbands,
de Milano Jazz Gang, waarmee hij tot
eind 2000 toerde door Italië en WestEuropa. In datzelfde jaar ontmoette
Rossano de legendarische jazzpianist en
-pedagoog Barry Harris, die een mentor
en goede vriend werd. Harris noemde
Rossano "de beste stride pianospeler"
die hij ooit heeft gehoord.
Rossano werd geïntroduceerd als
solist door trombonist/arrangeur
Dan Barrett en kreeg internationale

Antoine Trommelen (NL)
(saxen)
1979. Dat was het jaar dat Antoine voor
het eerst als muzikant op het Breda Jazz
Festival te beluisteren was en dat betekende meteen de start van zijn muzikale
carrière. Autodidact op diverse saxen en
thuis in verschillende stijlen van dixieland
tot swing en mainstream. Maar ook voor
pop draait Antoine zijn hand niet om.
Daarnaast durft hij het ook aan om zo nu
en dan achter de piano of zelfs het
drumstel plaats te nemen. Kortom een
veelzijdig muzikant die met vele groten
uit de jazzwereld het podium heeft
gedeeld. Van 1999 tot en met 2013 was
Antoine voorzitter van het Breda Jazz
Festival. Nu is hij nog steeds actief als
lid van de Programmaraad en draagt hij
zijn steentje bij aan het tot stand komen
van het programma. Antoine heeft op
zeer veel jazzfestivals opgetreden zowel
in Nederland als in Europa maar ook in
Japan. Toch blijft het Breda Jazz Festival
zijn favoriet.
www.antoinetrommelen.nl
www.facebook.com/antoine.trommelen

Dirk Van der Linden (B)(g)

Rossano Sportiello (IT)
(p)

Op 12-jarige leeftijd kwam Dirk in contact
met jazz en op datzelfde moment speelde hij de eerste noten op de piano. Nu
speelt Dirk piano, gitaar en Hammondorgel en werkt hij als componist, producent
en leraar. Op zijn twintigste werd deze
autodidact professioneel muzikant.
Dirk doet veel radio- en TV werk zowel
in België als in andere landen. Hij heeft

Enrico Tomasso (GB)(tp)
Enrico begon met trompet spelen toen
hij pas 5 jaar oud was na het beluisteren
van Basin Street Blues door
Louis Armstrong. Zijn vader, klarinettist
Ernie Tomasso, nam hem mee naar optredens van de Amerikaans grootheden
als zij Engeland bezochten.
Benny Goodman, Roy Eldridge,
Oscar Peterson, Buddy Rich en

20 t/m 23 mei 1970
DOOR: JACK VAN ELEWOUT

www.facebook.com/RossanoSportiello
www.rossanosportiello.com/

Monique Thomas werd geboren in
Philadelphia maar is sinds 1998 woonachtig in Frankrijk. In haar jeugd luisterde
Monique veel naar Afro-Amerikaanse
muziek, met name gospel en jazz. Op
zeer jonge leeftijd begon zij zelf te
zingen. Zij studeerde aan de William
Paterson Universiteit in New Jersey. Haar
grote voorbeelden zijn o.a. Ella Fitzgerald,
Billie Holiday en Dinah Washington.

1

ste Oude Stijl
Jazz Festival

de Fondy Riverside Band en het Duitse Seatown Seven Jazz Band.

Jean Van Lint groeide op in een muzikale
familie. Zijn moeder, Louise Lava, was
een succesvolle 'Chanson Française'
singer-songwriter in de jaren zestig en
zijn vader was een succesvolle jazz
pianist in de Belgische jazz scene.
Na een klassieke piano opleiding
studeerde hij basgitaar en later richtte
hij zich op de contrabas. Met de tijd,
werd hij een van de prominente bassisten in de Belgische jazzscene. Bovendien
is hij een geweldige zanger. Zijn 'crooner'
stem past perfect bij de 'groove' van zijn
basspel. Ook onderscheidt hij zich door
het ontwikkelen van melodieuze en
swingende 'scat' improvisaties.
www.jeanvanlint.com/
www.facebook.com/jean.vanlint

Nieuw Bredaas muziekevenement
De eerste twee jaren kent de RTCB een explosieve bezoekers- en
ledengroei naar ruim 1000. De achterzaal van cafe De Vrachtwagen is zelfs bij een klein percentage bezoekers te klein.
Zozeer dat eind 1969 al het idee groeit om een meerdaags jazzevenement op te zetten in een grotere locatie met meerdere
zalen. Zo komt Het Turfschip aan het Chasséveld in beeld.
De exploitatie is in handen van cateraar Maison van den Boer
uit Veghel.

Engelbert Wrobel (DE)
(cl, saxen)
Engelbert (1959) groeide op in de Eifel in
Abenden, Kreis Düren, en kreeg klarinetles van onder andere zijn vader. Toen
hij zestien was won hij met zijn Happy
Jazzmen een eerste prijs bij Jugend jazzt.
Hij studeerde klassiek klarinet aan de
Robert-Schumann-Hochschule
Düsseldorf en werd in 1986 lid van Rod
Mason’s Hot Five, waarmee hij meer dan
drie jaar toerde door Europa. In 1989
richtte hij zijn eigen band Swing Society
op, die sinds 1998 ook met
Hazy Osterwald samenwerkt. Hij is actief
in projecten als de Three Tenors of Swing
(met Antti Sarpila en
Frank Roberscheuten) en speelt als
Benny Goodman-solist in het King of
Swing Orchestra. Hij is ook lid van het
trio van Frank Muschalle.
Engelbert is een geweldige speler en
heeft een uitstekende techniek en
enorme sound. Hij is te zien en te horen
in de verschillend Festival Surprise Bands.
www.swingsociety.de/
www.facebook.com/engelbert.wrobel

4: De Kroegentocht: De Bredase orkesten spelen uiteraard
zoveel mogelijk op het festival. De eerste kroegentocht
op donderdagavond biedt hen die mogelijkheid. Ook de
bevriende orkesten kunnen hier aan hun trekken komen.
Een Engelse dubbeldekkerbus, eigendom van een particulier,
verzorgt het vervoer tussen de kroegen. De witgele BBA bussen nemen in 1973 het vervoer van de ‘kroegentochtgangers’
over. Tot het invoeren van een voetgangersdomein midden
jaren70 stopt de busroute langs de cafés. De kroegentocht
blijft bestaan tot 1992.
5: Het Oude Stijl Jazzconcours: al in de vroege jaren 50
zijn songfestivals het middel om zowel solisten als orkesten
te presenteren. Aansluitend op deze gewoonte organiseert
het Jazzfestival ook een Oude Stijl Jazzconcours met voorrondes en een finale Traditiegetrouw vindt dat niet plaats op
een groot concertpodium, maar in de achterzaal van
Cafe De Graanbeurs in de Reigerstraat. In 1975 verhuist het
concours naar de concertzaal van Het Turfschip.
6: Het nachtconcert: Een echt festival in de jaren 70 heeft
een concert dat tot diep in de nacht duurt; zo ook het
jazzfestival. De organisatie roept alle medewerkers op om
het nachtconcert te bezoeken. Zo beleven een honderdtal
mensen het eerst nachtconcert in de congreszaal met als
Amerikaanse coryfeeën: Benny Waters en Jabbo Smith.
Mike Casimir’s Paragon Brass Band loodst het publiek in
1971 bij de dageraad vanuit Het Turfschip naar buiten.

Oprichting
Begin 1971 leggen Joep Peeters en Rob Cremer oprichting van
de stichting ter bevordering van Oude Stijl Jazzfestivals
notarieel vast. Hiermee krijgt organisatie een officiële status.
Het bestuur bestaat uit: Joep Peeters voorzitter, Frans Melzer
penningmeester, Rob Cremer eerste secretaris,
Eugène de Witte tweede secretaris, Henk Mannaert en
Ron Brummelkamp. Een jazzfestival wordt de doelstelling met
the Portena Jazzband (ARG), de favoriet van Joep Peeters, en
Turk Murphy’s Jazz Band (VS), de favoriet van Rob Cremer.
Murphy komt in 1973 en de Portena Jazzband in 1975.

Opzet 1971
De opzet van het eerste jazzfestival heeft de volgende
onderdelen:
1: Opening: Het eerste jazzfestival begint met het openen
van een grafkist in de nabijheid van Het Turfschip en de
klanken van nieuwe Bredase Oude Stijl jazzmuziek: het
clublied van de Roaring Twenties Club Breda.
2: Roaring Twenties ruilbeurs: een verkoopbeurs van de
oorspronkelijke 78-toerenplaten, bladmuziek, jazztijdschriften en aanverwante curiosa. In 1976 verhuist deze beurs naar
de Grote Markt, terras Het Turfschip 1989, het Van
Coothplein 1993, het Kasteelplein 2006 - 2008.
3: Het Kindermatinee: Mariëtte Bunnink zoekt een
mogelijkheid om waterbedden te propageren en vindt een
kinderactiviteit daarvoor. De muzikale ondersteuning van
de middag verzorgt de Original Heebie Jeebie Jassband
onder leiding van Mart Mous. Het blijft vast programma1ste OSJF do 20 mei 1971, Chasséveld Breda
onderdeel in Het Turfschip tot 1989.
Joep Peeters, Rob Cremer, Eugène de Witte, Henk Mannaert

7: Streetparade: Vanaf de start van de RTCB in 1968 zijn de
Bredase jazzmuzikanten bekend met de muzikale parade
met de opening van het jazzclubseizoen. Bij het eerste jazzfestival bewandelen de Bredase muzikanten de Bredase binnenstad. Daarnaast loopt een geüniformeerd Engels orkest:
Mike Casimir’s Paragon Brass Band, dat model staat voor
een nieuw Breda’s straatorkest dat zich in 1972 presenteert
als Ochtendchloor.
8: Oecumenische jazzkerkdienst: Begin jaren 70
zijn de jeugd- en jongerenkoren populair. Zo kent het
Petrus en Paulus Jongerenkoor al voor het eerste jazzfestival
een Dixielandmis met medewerking van the
Marktown Syncopators. Ook de Tilburgse South Jazzband
heeft ervaring met een religieuze jazzviering. Het festival
speelt hierop in met een oecumenische dienst met gospels
en spirituals in de Gerardus Majellakerk met medewerking
van the South Jazzband en het Collegium Juniorum onder
leiding van Jan de Breet. In 1972 verkast de jazzkerkdienst
naar de Grote Kerk.

De medewerkers
Voor de realisering van het meerdaags muziekevenement zijn
de initiatiefnemers afhankelijk van een grote groep medewerkers. Die vinden zij thuis, de partners en vriendinnen worden
automatisch gastvrouw, de kinderen lopen met sandwichborden,
en onder de jazzclubbezoekers. In het jazzclub tijdschrift
The Chronicle verschijnen oproepen voor medewerkers.
Zij worden verdeeld in een zevental groepen:
Wapperende Handjes: timmer- sjouw- en verfwerk voorafgaand en tijdens het festival.
Commissie Publiciteit: zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven
aan het festival
Commissie Artistieke Vormgeving: plannen voor inrichting
locaties en ontwerpen drukwerk
Commissie Kindercrèches: opzetten crèche tijdens het jazzfestival, helpen bij de kindermatinee
Commissie Huishoudelijke Dienst: onderbrengen van gasten,
musici en medewerkers, vervoer van en naar de hotels
Commissie Ordedienst: zorgen dat alles soepel verloopt.
Later Festivaldienst genoemd.
Commissie Gastvrouwen: opvang van festivalbezoekers,
genodigden en muzikanten.
Alle medewerkers zijn herkenbaar aan een medewerkerbadg.
De Bredase muzikanten krijgen een passe-partout compleet
met stempels en handtekening.

Navolging
Het Bredase jazzfestival groeit de eerste vijf jaren uit tot
een begrip in de Oude Stijl jazzscene en krijgt in den lande
navolging. Anno 2022 kent het Breda Jazz Festival nog dezelfde
vrijwilligersorganisatiestructuur en diverse programmaonderdelen die stammen uit het eerste festivaljaar. Dat geeft mede
aan dat het idee van een paar jonge Bredase muzikanten meer
dan geslaagd is. <
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HET JAZZGEVOEL VAN …

Michiel Stevens
THAISE MASSAGE
www.supensiam.nl
076-785 55 04 · 06-30236337
Haagdijk 8, 4811 TT Breda

Winters bouw & ontwikkeling
DOOR: BENNO ROOZEN

“Muziek heeft mij gevormd, dat
is ‘key’ bij mij. Door het te beluisteren en te spelen ben ik een beter
en gelukkiger mens geworden.”
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Jazz & Hormax.

Wij geven
Jazz een
podium.
Horeca en muziek zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wij bieden
horecaondernemers òòk
graag een podium om hun
droom te verwezenlijken.
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We wensen iedereen een
zeer geslaagd en gezellig
Breda Jazz festival 2022.
Gelukkig mag het weer.

Een typische quote uit de mond van Michiel Stevens (1 mei
1964), directeur/ eigenaar van Winters bouw & ontwikkeling in
Breda en - minstens zo belangrijk - muzikant in hart en nieren
(piano, klarinet, saxofoon). Zijn vader en hij bestrijken samen
ruim 45 jaar betrokkenheid bij het festival. Vanuit het bedrijf
als sponsor, vanuit zichzelf als muzikant, maar de laatste 2 jaar
is Michiel Stevens ook lid van de Raad van Toezicht bij het
Breda Jazz Festival.

Keuzekast
Als 10-jarig jochie nam Stevens zelf het initiatief verder te gaan
met muziek. Niet op de ‘verplichte’ piano. Maar ja, met welk
instrument dan? Iemand van de Harmonie Constantia in
Ulvenhout liep met de kleine Michiel naar de kast met
muziekinstrumenten en zei tegen hem: “pak maar wat je leuk
vindt”. Omdat een vriendje ook het instrument speelde én
omdat er veel vraag naar spelers was greep Stevens resoluut
naar de klarinet. Op de platen van jazzklarinettist
Benny Goodman bleek het goed muziek studeren, net zoals

in de 1e en 2e Gymnasium Jazz Band, met daarin ook de later
beroemd geworden Rob van Bavel. “Goodman vond ik fascinerend, Acker Bilk al snel niet meer, veel te commercieel. Maar
ja, mijn ouders hadden mij een LP van hem cadeau gegeven.
Zo heb ik hem toch grijs gedraaid”. Op zijn 17e kocht en bespeelde Michiel Stevens ook een tenorsaxofoon, gekocht bij
Joop Hendriks van de JoJo Swingband. Die deed veel in 2e
hands instrumenten. Op 20-jarige leeftijd kocht Michiel een
altsaxofoon.

Leider
De ‘rieten’ in een jazzorkest zijn vaak de muzikaal leiders van
de band. Niet voor niets dat Stevens voor de klarinet koos. Hij
is vaak de leider. Via het Stedelijk Gymnasium in Breda en een
masterstudie architectuur aan de TU in Delft bracht Michiel
het tot directeur en later directeur/eigenaar van de bouwonderneming Winters (opgericht in 1850). En de voorkeur voor
jazzmuziek past bij de vrije rol die Stevens graag kiest en in zijn
werk ook kan uitdragen. Jazzmuziek heeft immers een behoorlijke dosis eigen inbreng en interpretatie nodig.

Michiel Stevens
Foto: Stefan Oomes

Jazzgevoel
“Hoe ik naar muziek luister? Technisch en emotioneel.
Technisch om te horen en te zien hóe iemand speelt, en emotioneel om te beluisteren hoe de orkestleden met elkaar en het
publiek communiceren. Hoe vertellen de muzikanten samen
het verhaal? Daar ben ik sowieso vaak mee bezig. Na een gesprek over muziek met iemand raad ik in 90% van de gevallen
goed wat voor instrument hij of zij speelt.”

Kortom: met het jazzgevoel van Stevens zit het wel goed. Hij
is met hart en ziel verbonden aan het Breda Jazz Festival. “Van
huis uit, vanuit mijn hart en vanuit ons bedrijf”, zo zou hij het
gezegd kunnen hebben. “Een leven zonder muziek, zonder de
bouwwereld en zonder het Breda Jazz Festival kan ik mij niet
voorstellen. Zolang als ik dit bedrijf heb, zal ik sponsor blijven”, is de prettige zin waarmee we het gesprek beëindigen. <
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makelaars met een horecahart

Breda - Tilburg - ’s-Hertogenbosch
Nijmegen - Rotterdam

WIRELESS
Noodverlichting draadloos

Draadloze noodverlichting
Controle. Duurzaam. Besparend.

Normalink het besturingssysteem van Ecolight & Normalux is nu
uitgebreid met een draadloze optie volgens DALI standaard IEC 62386-104.
Via een 868Mhz Multi-mesh netwerk wordt de draadloze noodverlichting
in het netwerk gekoppeld aan het Normalink software.

Een betrouwbare
verfgroothandel...
dat klinkt als
muziek in je oren!

Controle. Duurzaam. Besparend.
Real-time controle over de installatie in combinatie met energiezuinige
led leveren besparingen op in exploitatie en onderhoud.

Energielabel C2023 verplicht
Wanneer duurzame vervanging voorgenomen is, waarom dan niet
meteen de exploitatie kosten en bedrijfszekerheid meenemen in de
overweging?

www.normalux.com • www.normalink.es/en

Breda
Hekven 7a,
4824 AD Breda
TEL: 076-2063102

Groothandel
voor de
professionele
schilder

RUUD WALENBERG,
EVENTMANAGER BIJ AVANS HOGESCHOOL
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ONLINE IN ONZE
WEBSHOP EN LAAT JE
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“Avans en festival hebben
meer overeenkomsten
dan je denkt”

GENIET OOK THUIS
VAN DE MOOISTE
SPECIAALBIEREN!
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OF KOM LANGS IN
ONZE WINKEL IN BREDA
Kerkplein (onder de Grote Kerk en bij Café De bruine pij) is
natuurlijk extra groot. “Het Breda Jazz Festival is een gratis
toegankelijk festival. Het podium van het Kerkplein is een
talentenpodium, waar jonge muzikanten zich kunnen
profileren. Wij leiden ook jonge talenten op, dus de binding is
hecht”, stelt Walenberg.

DOOR: BENNO ROOZEN

Als je er een beetje over nadenkt,
is er eigenlijk een heel logische
band tussen Avans Hogeschool en

Ook op het vakgebied is er reden tot samenwerking. “Zo zou
het zeer wel denkbaar zijn dat studenten van een van onze
opleidingen een onderzoek houden over of rondom het Breda
Jazz Festival. Daar zijn we al eens voorzichtig over in gesprek
geweest, maar dat heeft nog niet tot iets concreets geleid, maar
dat zou zomaar kunnen”, zegt Ruud Walenberg.

het Breda Jazz Festival. Avans wil
graag naamsbekendheid om
gevonden te worden door studen-

Gevoelsmatig ziet Ruud als eventmanager een verschuiving
van muzikale interesse onder studenten. “Vroeger stonden
er op een festival bandjes en dj’s, tegenwoordig zijn het
uitsluitend dj’s. De animo onder die dj’s en onder studenten
voor jazzmuziek is ook niet groot. Studenten gaan graag naar
een groot feest, maar jazz is dan niet persé een grote factor.
Of het moet muziek zijn uit de hoek van lounge en hippere
chill muziek”, denkt Walenberg.
Zelf is hij meer ‘van de blues’, die toevallig op het Avanspodium van het Kerkplein veel ruimte krijgt. Op Spotify mag
hij ook graag luisteren naar Ibiza lounge en Vintage Café
muziek. Zo zie je maar, Avans Hogeschool en het Breda Jazz
Festival hebben meer gemeen dan je zo 1-2-3 zou denken. <

ten. En het Breda Jazz Festival ziet
studenten natuurlijk als de nieuwe
generatie festivalbezoekers.
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Prothesetechniek
Maria van Dommelen

Volledige, partiële en frameprotheses,
alsmede protheses op implantaten
Doenradestraat 149
4834 GB Breda
Groenstraat 16C I 4841 BD Prinsenbeek 076-8886270 I info@byessyl.nl

BYESSYL.NL

076 - 5610408
06 - 28538112

www.xanadent.nl
info@xanadent.nl
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Beleef Breda en vaar met ons mee
Trakteer jezelf op een onvergetelijke
rondvaart door onze prachtige stad en
leer Breda (nog beter) kennen. Onze
3 elektrische boten varen door de
singels, waarvan er met de grootste
boot maximaal 32 personen mee
kunnen varen.
Lift
Voor onze gasten die wat minder goed
ter been zijn of in een rolstoel zitten,
hebben we in de grote boot een lift
aan boord. Op deze boot is ruimte voor
3 rolstoelen.
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Ruud Walenberg
Foto: Stefan Oomes
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STARTUP AWARD ‘22? NOMINEER NU!

“Avans vindt dat sponsoring een maatschappelijk doel moet
dienen, en het Breda Jazz Festival is dat natuurlijk zeker”, zegt
Ruud Walenberg, eventmanager bij Avans Hogeschool (drie
vestigingen in Breda). Avans sponsort meerdere evenementen
en organisaties, maar de liefde voor het ‘eigen’ podium op het

A

WELKE ONDERNEMER VERDIENT DE

UWE M

Trefpunt
Klim aan boord in de Bredase Haven,
bij kassaboot ‘De Thor’ (bij de Hoge
Brug) in Breda. Hier wordt u ook weer
veilig afgezet.
Online reserveren en betalen
Een kaartje voor volwassenen kost
€ 10,- en kinderen mogen voor
€ 5,- mee. U boekt direct op onze site
en betaalt via iDeal. Natuurlijk kunt
u ook direct aan de kassa (met pin of
contactloos) een ticket kopen als er
nog plek is.

Vaarseizoen
Ons vaarseizoen begint op 1 april en
duurt tot 1 november, elke dag tussen
10.00 en 20.00 uur. We varen altijd.
Ook als er regen op komst is, dan
krijgen onze gasten een paraplu. De
rondvaart duurt 45 tot 60 minuten.

Liever
Lekkerder
Mooier
Rooskleuriger
Verliefder
Verleidelijker

Koop
een zonnebril
op sterkte

En ontvang
een limited
edition
travelpack
t.w.v. € 30

www.breda.nl/rondvaarten-de-nieuwe-mark
W. C. de Burcht 37, Breda - 076-7820960
deburchtoptiek.nl - info@deburchtoptiek.nl
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. De actie loopt t/m 11 juni.

VOLG DE BRABANTSE
EVENEMENTEN

Business
Club

Nieuw podium
Er komt minstens 1 nieuw podium tijdens
deze 50ste Breda Jazz Festival. Bij BAAI aan
de Markkade 1 is er op donderdag- en
zondagavond een podium gevuld met jazzmuziek. Aan het water. Voor acts en tijden
op dit nieuwe podium, zie de programmering in het hart van deze krant. Daarnaast
zal er een bootje gaan varen van de steiger
in het Valkenberg, via podium BAAI naar
de haven.

Rhythm Club is de Business Club van het Breda Jazz Festival.
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.

ZIGGO |
KPN |

30
KANAAL 507
KANAAL

Wil je met je bedrijf lid worden van Rhythm
Club en de enige echte Jazz-fles ontvangen?
Neem dan contact op met
Judith van de Sluis en Eric Matijsen via
sponsoring@bredajazzfestival.nl.
Zij vertellen je graag over de mogelijkheden.

DOWNLOAD
DE APP

ROLLUIKEN - BUITEN & BINNEN ZONWERING TERRASOVERKAPPINGEN - HORREN GLASWANDEN - SCREENS REPARATIES

BAAI, aan de Mark
Foto: Mieke Roozen

Fototentoonstelling
WIJ MAKEN HET MOOIER VOOR U!
INFO@ALLURE-OUTDOOR.NL | 06-24657080

ENGINERING
& FABRICAGE

ENGINERING
& FABRICAGE

ENGINEERING
& FABRICAGE

INSPECTIE &
KEURING

Relatiegeschenken

INSPECTIE &
KEURING

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

ETW BREDA B.V.

Denkers en doeners in ontwerp, fabricage, plaatsing, revisie en onderhoud
van
elektrotechnische
besturingssystemen. Met eigen productiefaciliteit,
ETW
BREDA B.V.
Is
elektrotechniek
ook jouw passie?
Electrotechnisch installatiebedrijf
testomgeving
en storingsdienst.
dan
bij ons
werken,
u een
professional
voor
uwwant...
projecten
of zoekt u werk in de techniek,
DenkersZoekt
enKom
doeners
in ontwerp,
fabricage,
plaatsing,
revisie
en onderhoud
van elektrotechnische
besturingssystemen.
neem contact
met ons op.Met eigen productiefaciliteit,
testomgeving en storingsdienst.
Samen staan wij sterk,
Zoekt u een professional voor uw projecten of zoekt u werk in de techniek,
Samen
maken wij
het verschil.
ETW
Breda
wenst
alle spelers heel veel succes!
neem contact met ons op.
32succes!
4817 MV Breda
ETW Breda wenst alleGoeseelsstraat
spelers heel veel
Goeseelsstraat
32 4817 MV Breda
E.
info@etwbreda.nl
T. 076 5729770 I. www.etwbreda.nl
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DIENSTVERLENIN
DIENSTVERLENING
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StadsGalerij Breda, Oude Vest 34

E. info@etwbreda.nl T. 076 5729770 I. www.etwbreda.nl

26 mei 2022 – 14:00 tot 18:00 uur
27-29 mei 2022 – 13:00-18:00 uur

Minervum 7334 | 4817 ZD Breda
076-5226822 | info@thomassengifts.nl
www.thomassengifts.nl
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Breda Jazz FestiWall:
S

muurschildering
Als eerbetoon aan de stad en het festival
is het Breda Jazz Festival een samenwerking gestart met Blind Walls Gallery,

De beste
hypotheek met
de laagste rente

het museum op straat. Dankzij crowdfunding is Breda een échte Breda Jazz
FestiWall rijker. Een gigantische muur-

Wij regelen
het voor u!

schildering die verleden, heden en

www.jaccovanbeek.nl
Hypotheek Visie Breda

-

Willemstraat 23, 4811 AJ Breda

Het fotografen-team van het Breda Jazz Festival heeft een speciale
fototentoonstelling ingericht vanwege de 50ste editie van het
festival. Zij zijn de archieven ingedoken en hebben uit 22.000
foto’s 50 foto’s geselecteerd die voor hen de essentie van het
festival vangen. Deze foto’s zijn tijdens het festival te bezichtigen
in StadsGalerij Breda (Oude Vest 34). De opening van de tentoonstelling zal verricht worden door onze voorzitter Bart Wouters op
donderdag 26 mei 2022 om 14:00 uur.

REVISIE &
INSPECTIE &
TECHNISCHE
Electrotechnisch
installatiebedrijf
ONDERHOUD
KEURING
DIENSTVERLENING

S

Kerstpakketten

REVISIE &
ONDERHOUD

REVISIE &
ONDERHOUD

Wij bedrukken
alles met
uw logo!

Promotionele items

Themapakketten

50 jaar Breda
Jazz Festival

OMROEPBRABANT.NL

-

076 207 03 01

- breda@hypotheekvisie.nl

toekomst van het Breda Jazz Festival
samenbrengt.

Kunstenaar Joren Joshua heeft de muur van
16 bij 11 meter aan de Nijverheidssingel
omgetoverd tot een kunstwerk. Kort voor het
festival wordt de muurschildering onthuld, een
feestelijke onthulling voor genodigden.
De muurschildering is mogelijk gemaakt met
subsidie van Kunstloc Brabant, een gift van het
Prins Bernard Cultuurfonds en de gulle
donaties van bedrijven en particulieren. Een
speciale vermelding als donateur krijgt
Klik & Steen op de plaquette bij het kunstwerk.

Funky
Friday
Midnight
Party
In vroeger tijden beroemd en veel besproken: Nacht van de
Jazz. Deze keert terug in een nieuwe jas: Funky Friday Midnight
Party. Deze is op het einde van de tweede dag van het festival:
vrijdag 27 mei van 00:00 tot 04:00 in De Avenue. Een nachtvullend programma met livemuziek en DJ Fenno Werkman,
bekend van onder meer de televisieprogramma's Nacht van de
Popmuziek en Top 2000 met Matthijs van Nieuwkerk en
Leo Blokhuis. Zie de programmering in het hart van deze krant
of op onze website www.bredajazzfestival.nl
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JOHN JANSSEN, VOORZITTER STICHTING VRIENDEN
VAN HET BREDA JAZZ FESTIVAL

Er zijn drie soorten vrienden. De oudste en nog steeds grootste
groep Vrienden zijn de particulieren. Daarnaast Vrienden
Ondernemers en Vrienden die student zijn. “Ze zijn ons
allemaal even lief”, zo haast Janssen zich nadrukkelijk te
stellen. “Zij krijgen ieder iets dat past bij hun achtergrond.
Vrienden Ondernemers zijn vaak de kleinere bedrijven. Die
hebben met hun vriendschap een mooi netwerk in een
gezellige jazz-ambiance en maken deels ook gebruik van de
voordelen van de nieuwe de Rhythm Club. De nieuwe
businessclub van het festival waarmee wij nauw samenwerken.
Iedere groep draagt het festival een warm hart toe. De stichting Vrienden is ANBI-erkend, dus er zit ook een financieel
voordeel aan.”

“Het Hemelvaartgevoel
van het Breda Jazz Festival”
Het is 1988. Een groep Bredanaars richt de stichting Vrienden
van het Breda Jazz Festival op. Eerste voorzitter is de toenma-

TEAMBUILDING
OF RELATIEDAG?

maar wel privé binnentuin genoemd die sinds enkele jaren
een prettig podium is tijdens het Breda Jazz Festival.

DAN MOET U OP
DE HAENEN ZIJN!
Of wilt u met uw vrienden of familie een
dagje komen golfen dan bieden wij daar
een mooi arrangement voor aan waarmee
we u helemaal in de watten leggen.
•
•
•

Ontvangst met koﬃe/thee en iets lekkers
18 holes greenfee
3 gangen diner

“De vrienden die student zijn, zitten er net even anders in.
Zij studeren aan de hbo en mbo onderwijsinstellingen en
ontwikkelen zo een warme band met het Breda Jazz Festival”,
aldus Janssen. Breda telt vele studenten en beroepsopleidingen. Als ze zelf het initiatief tonen helpt de stichting ze met
bijvoorbeeld het zelf organiseren van een eigen jazzconcert
(in overleg met de festivalprogrammering).

lige burgemeester Willem Merkx. Naar hem is de openbare

Aanvankelijk bestaat de steun die de stichting geeft uit
materieel. Spullen dus. Sinds 1993 is de steun financieel.
Met de bijdrage van de stichting haalt het festival jaarlijks een
bijzondere artiest of speciaal orkest naar Breda. Alle reden om
op deze pagina het licht op dit initiatief te laten schijnen.

“Het is de liefde voor de jazzmuziek die ons allen bindt”, aldus
voorzitter Janssen. “Het Hemelvaartgevoel van het Breda Jazz
Festival kent iedereen, of je nou particulier, ondernemer of
student bent. Jazz in Breda zorgt voor muzikale en sociale
cohesie onder alle leeftijden.”

“Het fijne is dat je voor je vriendschap iets moois terug krijgt”,
zegt voorzitter John Janssen van de stichting Vrienden Breda
Jazz Festival. “Vrienden krijgen voor hun bijdrage een eigen
speciaal concert tijdens het festival. Daarnaast is er een heuse
Vriendenmiddag, voorafgaand aan festival”, zegt Janssen. Met
informatie over het festival en live muziek. Dit jaar was die op
1 mei.

Op dit moment bekijkt de stichting hoe de directe samenwerking met het Breda Jazz Festival intensiever kan. Maar hoe dan
ook, de ‘Vrienden van’ blijven bestaan. “Ons motto is niet voor
niets: “Vriend worden = Vriend zijn = Vriend blijven”, zegt
John Janssen. “Ook veel kleinere bijdragen helpen om na het
50ste festival vooruit te kijken naar de volgende editie.” <

Full Hybrid
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Your Jazz,
your feeling

ARRANGEMENT

Super-smooth hybride
rijervaring, razendsnel leverbaar.
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€95,00
p.p.

Boek nu uw proefrit op honda.nl
GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 4,5
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De getoonde wagen is een Jazz 1.5 i-MMD Elegance in Premium Crystal Red Metallic; Cijfers, afkomstig uit door de EU gereguleerde laboratoriumtestresultaten, worden ter
vergelijking verstrekt en komen mogelijk niet overeen met rijervaringen in de dagelijkse praktijk.
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SPRINGPLANK VOOR JONGE JAZZMUSICI

VERTEL
MĲ WAT!

Mitchell Damen (30):
‘Mijn hart ligt bij hardbop’
De Nederlandse jazzpodia worden bevolkt door
tientallen musici voor wie het Bredase jazzfestival
een belangrijke springplank was. Denk aan mannen
als Milan Bonger, David Lukács en Carlo de Wijs.
Of neem nou de 30-jarige Mitchell Damen.
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Geboren in Terheijden, gaf in 2020 (voor corona)
250 optredens en is op het komende festival weer
diverse keren te zien als drummer in Bosco en in
Brassta la vista. Een (hernieuwde) kennismaking.

DOOR: RENÉ VAN DER VELDEN

Hoewel Mitchell Damen met zijn vriendin in
2019 in Schiedam een huis heeft gekocht, is
hij nog vaak te vinden in zijn geboortestreek.
Drie dagdelen per week geeft hij drumles. In
zijn eigen drumschooltje in het ouderlijk huis
in Terheijden. En bij drumschool Lucifers
Slagwerk op het Spinveld in Breda. “Toen ik
studeerde was het een leuk zakcentje. Nu geef
ik nog les omdat ik het zo leuk vind”, vertelt
Mitchell. Hij heeft een overvolle agenda.
Mitchell Damen is drummer bij vijf bands en
staat vrijwel dagelijks - soms twee keer op een
dag - geboekt.

Eerst drummen, later jazz
Nou zat hij op zijn 6e al te trommelen en
kreeg hij op zijn 8e al een écht drumstel, maar
dat hij zijn brood zou gaan verdienen met
jazzmuziek had hij vroeger toch niet gedacht.
Pas op zijn 16e ging hij eens kijken naar dat
jazzfestival, op de Grote Markt. “Het was
heerlijk weer. Je kon de markt niet op of af.
Ik vond het toffe muziek. Die muziek is altijd
blijven hangen”, herinnert Mitchell zich.
“Je begint met popmuziek, dat is de muziek
die je hoort op de radio, daar groei je mee op.

Ik was altijd wel vrij serieus bezig met drummen, maar niet met jazz. Ik kreeg les van jazzdrummer Matty de Wijs. Die adviseerde me
eens een keer te gaan kijken. Na dat bezoek
aan het jazzfestival verschoof mijn interesse.
Daarna werd ik een keer het podium op gehesen bij een jamsessie in café Het Hijgend Hert
en ik vond het heel leuk.

Conservatorium
“Ik koos voor het conservatorium in Tilburg.
Na twee jaar ben ik overgestapt op het
conservatorium in Rotterdam. De Randstad
heeft een grotere jazzscene en is internationaler gericht. Het gaat immers niet alleen om
muzikaliteit. Je netwerk en professionaliteit
zijn ook belangrijk”, vertelt Mitchell Damen.

Diepere lagen
“Met jazz had ik niks vroeger. Het leek alsof
de musici maar wat deden, maar dat is helemaal niet zo. Er is een kader waarbinnen je
voortdurend meerdere keuzes hebt. Jazz heeft
diepere lagen, waarbij iedereen zijn eigen
stem mag laten horen. Ik mag een reactie
geven op wat een ander speelt en als het goed
is, reageert daar weer een ander op. Ik houd
ervan als het keihard swingt. Oorsponkelijk
was het ook dansmuziek. Dat is mijn grote
drijfkracht. Als ik drum voel ik me supergoed
als het klikt met de bassist. Hardbop is mijn
favoriete stijl, swing is de basis. Als het allemaal te vrij wordt, haak ik af”, aldus Mitchell.

Voorbeeld

CHECK
ONS!

Zijn grote voorbeeld is Art Blakey. Wat wil
je, een drummer als bandleider. “Hij is voor
mij de oerdrummer. Geweldig zoals hij zijn
Jazz Messengers stuwt en stuurt. Zijn muziek
heeft invloeden van latin en uit Afrika.
Overweldigend. Bij die muziek ligt mijn hart”,
aldus Mitchell.
In Breda is hij al enkele jaren een vaste gast op
een van de vele podia. Hij: “Je moet eerst een
tijdje meedraaien in de jazzscene. In Breda
draait het om stijl en kwaliteit. Als je geluk
hebt, word je een keer gebeld.”
Damen is blij met de verbreding die het
Bredase festival heeft ondergaan. “Het is fijn

als er voor iedereen wat is. De tijd was er
ook naar. Er was behoefte aan verfrissing,
vernieuwing, verjonging. In Nederland is jazz
tegenwoordig al vrij snel moderne jazz. In
Breda kun je ook lekker genieten van dixieland of jaren ’30 swing, bebop en hardbop”,
aldus Mitchell.

Waardering van ouders
De Harmonie Terheijden heeft hij al lang achter zich gelaten. “Mijn ouders kunnen mijn
muziek intussen wel waarderen. Ze beginnen

dingen te herkennen. In Breda zijn ze er altijd.
Ik speel anders als zij er zijn. Ik denk dat het
komt door prestatiedwang”, aldus Mitchell.
Tijdens het komende Breda Jazz Festival is
Mitchell Damen te horen met Bosco, een
11-koppig showorkest onder leiding van
Daan Bogers en met Brassta la vista dat speelt
met als motto ‘het dak moet eraf’. “En hopelijk word ik weer gevraagd voor de
Surpriseband. Dat zou ik erg leuk vinden”,
solliciteert Mitchell Damen. Die 250 optredens
per jaar komen immers niet aangewaaid.<

VACATURE!

Lullen en
advertentie
plekken vullen!

ALPHONS VAN DE VEN, LID DIRECTIE BIJ ESJ FINANCIAL ENGINEERING

“Sponsoring is een soort van
maatschappelijke plicht”
“We hebben zelf ook veel aan de stad Breda, ik vind dit een mooie manier

* Verkopen in
je bloed?

‘Waar vakmanschap en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat.’

“PECO Verkeersbegeleiding, voor al uw verkeerszaken!”

om iets terug te doen voor de stad”. Aan het woord is Alphons van de Ven,
directielid bij ESJ Financial Engineering.

* Werken voor de
mooiste bladen?

Dammestraat 10 • 4826 LB Breda • 0612461315 • peco-verkeersbegeleiding@kpnmail.nl
www.facebook.com/pg/pecoverkeersbegeleiding.nl

“Vanwege ons kantoor in Breda hadden
we in 2019 in eerste instantie interesse om
podiumsponsor te zijn. Al pratend werden
we enthousiast om per 2020 hoofdsponsor te
zijn, een mooie manier om bij te dragen aan
het festival. Ik weet wat voor lol je er aan hebt
om muziek te spelen”.

* De telefoon
jouw vriend?
Solliciteer direct!

‘Zijn’ bedrijf sponsort ook vanuit andere
vestigingen muzikale evenementen, zoals in
Oosterhout het Parkfeest en in Zwijndrecht
het Big Rivers festival.
Van de Ven, die zelf enige tijd trompet heeft
gespeeld, is groot fan van Jamie Cullum. “Net
vandaag ga ik naar een concert van hem in
Tivoli Vredenburg in Utrecht. Heerlijke muziek vind ik dat, een beetje jazzy pop. Ik heb
hem ook gezien toen hij op het North Sea Jazz

Meer info vind je op trichis.nl of mail naar info@trichis.nl

B red a j a z z fest i val
Dé Totaalinstallateur
van Breda en
omstreken!

Bezoek onze
showroom
Haagweg 241 - 243
4812 XD BREDA
of maak een afspraak
info@satelliet.net
076 - 522 53 10
www.satelliet.net

50ste editie

Van Dijnsen 12,5 jaar trotse
hoofdsponsor Breda Jazz Festival!
vandijnsen.nl | werkenbijvandijnsen.nl | 076 572 81 81

Bestel het originele glas op onze
website www.trappistglas.nl en
gebruik de kortingscode MIJ2A35C
voor gratis verzendkosten in mei
en juni (zolang de voorraad strekt)

Festival in Rotterdam optrad met
Anita Baker. Geweldig! Wist je trouwens dat
acteur Richard Gere ook trompet speelt?”
Alphons van de Ven volgt ook actief
Maastrichtenaar Rob Bruynen. Die speelt
sinds 1986 trompet in de WDR Big Band in
Duitsland. Hij speelde ook mee in
The Skymasters, het Metropole Orkest en het
Dutch Jazz Orchestra. “Ik merk dat ik bijna
automatisch wel altijd kijk en luister naar de
trompettist in een muziekgezelschap”.
“Wij hebben ook muzikanten als klant”,
verklaart Van de Ven zich verder voor het
sponsorschap. “Het Breda Jazz Festival is
erg gevarieerd, qua muziek, muzikanten en
locaties. Er zit altijd wel iets voor iemand bij.
Muziek is ook een universele taal. Ik voel het
als een soort van maatschappelijke plicht om
aan dit soort sponsoring te doen”, vindt hij.
ESJ Financial Engineering is gespecialiseerd
in belastingadvies, accountancy, audits,
cybersecurity en adviezen op de terreinen HR,
corporate finance en salaris. De onderneming
heeft kantoren in Breda, Oosterhout,
Zevenbergen, Zwijndrecht en Amsterdam. <

Stichting Breda
Jazz Festival
Bestuur

Bart Wouters (voorzitter)
Richard van der List (secretaris)
Henri Dragt (penningmeester)
Judith van der Sluis (Sponsoring & Relatiebeheer)
Guido ten Hengel en Ruurd Reitsma
(Horeca)
Hanneke Griffioen (PR & Communicatie)
Martin Hemmer (vicevoorzitter, portefeuille Veiligheid)

Coördinatie Programma

Piek voor de Muziek

Vincent Klijs en Fons de Weert

Algemeen secretariaat
Marlies Baan

PR & Communicatie

Elsemiek Corvers en Tessa Trommelen

Festivalfotografen

Jack Sweres (coördinator), Stefan Oomes,
Hans Kloppert en Frank Pellens

Roland Kompier Produkties
Tel. (040) 245 52 77

Archief

Coördinator Veiligheid

Programmaraad

Jorrin Schouten

Sponsoring
Judith van der Sluis en Eric Matijsen

Jack van Elewout

Roland Kompier (voorzitter),
Harry Kanters, Peter Mingaars en
Antoine Trommelen

Raad van toezicht

Teams en teamleiders

Wim van Fessem (voorzitter),
Michiel Beljaars, Kees van Fessem,
Will Hense en Michiel Stevens

Stagemanagers

Medewerkers

Monique Kronenberg, Britt Mink en
Steffen Jongepier

Hospitality

Annemarie van den Berghe en
Daphne Mooiweer

Logistiek

Bart Baan, Bas de Jong en
Sander Kommers

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 Spotta en los
verspreid bij leestafels, horeca en een
aantal supermarkten in Breda. Heb je
vragen over de verspreiding dan kun je
contact opnemen met Spotta via hun
website: spotta.nl/klantenservice

Eindredactie
Benno Roozen

Redactie

Hanneke Griffioen,
Edwin van den Heijkant,
Peter Mingaars,
Tessa Trommelen,
René van der Velden

Redactionele bijdragen
Jack van Elewout,
Barbara Kanters

Gulle gevers
FestiWall

Het Breda Jazz Festival wordt
gerealiseerd dankzij de belangeloze,
professionele inzet van een grote groep
vrijwilligers. Zij samen maken het festival
tot wat het al 50 jaar is. Bedankt!

Hoofdsponsors

Gemeente Breda, Jupiler / AB InBev,
Van Dijnsen Installatietechniek &
Beveiligingen, ESJ Financial Engineering.

Zoals elders in deze krant gemeld, heeft het Breda Jazz Festival vanaf nu een heuse
eigen Blind Wall, FestiWall genoemd. Vele, vele jazzfans hebben een financiële bijdrage geleverd om dat blijvende kunstwerk in de binnenstad mogelijk te maken.
12 van hen hebben met hun bijdrage een naamsvermelding verdiend in deze Breda
Jazz Festival krant. Zij krijgen bovendien allemaal ook een persoonlijk exemplaar van
deze bijzondere – en extra dikke – uitgave. Die gulle gevers zijn (in alfabetische volgorde): Jacco van Beek, Willem van Boxsel, Elsemiek Corvers, Pollie van Denderen,
Marnix Holleman, Rjaam van der List, Corne van Opstal, Johan van der Schoof,
Michiel Stevens, Margreet Toonen, Antoine Trommelen en Marga Willemsen. Deze
mensen gaven ook allemaal een mooie reden op waarom het Breda Festival die
FestiWall moest krijgen. Hun reden waren uiteenlopend, maar zonder uitzondering
vol enthousiasme. Lees maar even mee:

Waarom ik steun? Simpel, die
wall moet er natuurlijk gewoon
gaan komen!

Het jazzfestival is onlosmakelijk
verbonden met Breda en verdient
een origineel beeldend monument.

Jazz hoort bij Breda! Dat is wie
wij zijn!

Samen maken we de stad mooier.

Een blijvende herinnering aan 50 jaar
Breda Jazz Festival geschiedenis!

Meer dan 30 jaar was het OSJF
een groot deel van mijn leven als
medewerker, deelnemer en
liefhebber.

Ben dol op ‘murals’.
Zo krijgt het mooiste evenement
van Breda een vaste/blijvende
plaats in de stad!
Samenwerking loont om zaken
te behouden.

Omdat dit mooie sociale
evenement dat mensen en muziek
verbindt nooit verloren mag gaan!
Om de 50ste editie BJF goed
te vieren, 4 dagen feest in Breda.

ONTDEK
HET
CA S I N O !

Fotografie

Jack Sweres, Hans Kloppert,
Stefan Oomes, Frank Pellens,
Johan van Gurp/Stadarchief Breda,
Foppe Kooistra, Nies Pols,
Govert Driesen, Maurits de Vries,
Jan Timmer

Ontwerp affiche

Studio Pepijn Zwart

Vormgeving & realisatie
Trichis Media, trichis.nl

Met dank aan onze hoofdsponsors
Gemeente Breda
Jupiler / AB InBev
Van Dijnsen Installatietechniek &
Beveiligingen
ESJ Financial Engineering
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
Ö @bredajazz
G /bredajazzfestival
e @bredajazzfestival
k / breda-jazz-festival

Webshop
Sinds dit seizoen kent het festival online een
eigen webshop. Deze is gerealiseerd in samenwerking met partner Thomassen Gifts. Vlaggen
(groot en klein), luxe kurkentrekkers, jazzyzonnebrillen, een jazzparaplu, draagtassen
en nog veel meer, meestal in de Breda Jazz
Festival-kleuren oranje, blauw en zwart.
Kijken en bestellen kan via
www.bredajazzfestival.nl (klik op webshop).

Kijk voor uw bezoek op
hollandcasino.nl/vestigingen
voor meer informatie en
entreevoorwaarden

creëert en koestert
waardevolle plekken

wintersbouw.nl

