
Vereniging U Jazz: beleidsplan 2018-19 en verwijzigingen 
 
 
Ontstaan en doelstelling 
 
Vereniging U Jazz heeft zich sinds 2011 als ‘doorstart’ van de SJU (Stichting Jazz en Improvisatie 
Utrecht) als platform voor jazzmusici en publiek ontwikkeld. Zonder eigen podium, maar door 
aanwezig te zijn als op diverse plekken in de stad en omliggende gemeenten. 
 
De gemeenschap van professionele musici, componisten, muziekdocenten, trouw publiek, 
jazzamateurs op verschillend niveau, vrijwilligers en andere jazzliefhebbers levert zo een inspanning 
die voor Utrecht een verrijking en versteviging van een culturele infrastructuur betekent. 
 
De gewijzigde statuten (gelijk aan de oprichtingsakte, met als wijziging de bestemming bij eventuele 
liquidatie van de vereniging) is bijgesloten als bijlage 1. 
 
Het beleidsplan van UJazz (bijlage 2) dat bij oprichting in 2011 is opgesteld, geeft een meer 
uitgebreid beeld waar UJazz voor is opgericht en wat UJazz ten doel heeft. 
 
 
Pijlers 
 
De activiteiten van U Jazz bestaan uit drie pijlers: workshops, sessies en concerten. 
De workshops worden gegeven door professionele uitvoerende musici en vakdocenten en worden 
gevolgd door amateurs. Qua niveau zijn de workshops breed toegankelijk. De workshops vinden 
plaats in Muziekhuis, de uitvoeringen in TivoliVredenburg.  
 
Sessies zijn er verschillende, zowel voor amateurs (in Parnassos) als voor profs (in TivoliVredenburg). 
 
Concerten vinden plaats in LE:EN (Nederlandse topmusici met nieuwe projecten en/of 
samenwerkingen) en in de Kargadoor (aankomend talent en topamateurs). 
 
Jaarlijks hoogtepunt is het U Jazz Festival, dat inmiddels zeven keer heeft plaatsgevonden. Het 
Festival brengt de top van de Nederlandse en Utrechtse jazzscene bij elkaar, biedt plaats aan 
avontuurlijke crossovers met andere kunstvormen en beidt podium aan jong toptalent  opgeleid aan 
het Utrechtse Conservatorium. Het eerstvolgende festival vindt plaats op 15 december 2018. Het 
projectplan van het festival is bijgesloten (bijlage 3) 
 
 
Publiciteit en community 
 
Verder steunt UJazz initiatieven van musici, financieel en publicitair. Publiciteit vindt plaats via de 
eigen Facebook community (ruim 3700 volgers), andere social media kanalen, publiciteit via 
TivoliVredenburg en de website JAZZ030.nl. JAZZ030 is dè jazzagenda van Utrecht waarin alle 
aanbieders hun eigen content en evenementen kunnen publiceren. 
 
 
Middelen 
 
Al deze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door ledencontributies en donaties, 
sponsorbijdragen en projectsubsidies bij cultuurfondsen. Vele actieve leden zetten zich als 
vrijwilligers in diverse werkgroepen. 



 
 
De Vereniging 
 
U Jazz kent een solide, goed functionerende structuur, met een bestuur en een aantal werkgroepen: 

- Workshops 
- Sessies 
- Programmering en productie Concerten 
- Programmering en productie festival 
- Publiciteit 
- Sponsorwerving 
- U Jazz werkt met vele vrijwilligers, niet alleen in bovengenoemde werkgroepen, maar ook in 

hosting en productie bij evenementen. 
 
Tweemaal per jaar houden wij een Algemene Ledenvergadering, waar we met onze actieve leden 
onze activiteiten en plannen delen. 
 
Het financieel verslag (Bijlage 4a en 4b) is bij de laatste Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
 
 
Samenwerkingspartners 
 
UJazz staat midden in het Utrechtse culturele speelveld. Wij werken oa samen met: 
 
HKU Utrechts Conservatorium. We bieden podium aan projectbands van gevorderde studenten. We 
bieden podium voor gevorderde studenten bij het Festival en onze concerten in LE:EN en de 
Kargadoor. 
 
TivoliVredenburg. We slaan de brug tussen de grote, internationale (jazz)programmering van 
TivoliVredenburg en de lokale jazzscene. Dit is het meest prominent te zien op het UJazz Festival, dat 
wij in nauwe samenwerking met TivoliVredenburg organiseren. Verder zijn onze profsessies en 
workshopuitvoeringen te zien in TivoliVredenburg. Er vindt nauw overleg plaats tussen de 
jazzprogrammeur van TivoliVredenburg en UJazz, zodat programma-ideeën worden uitgewisseld en 
gerealiseerd. 
 
Parnassos. Daar vinden onze sessies voor amateurs plaats. 
 
De Kargadoor. In jazzkelder Kargadoor vinden onze concerten plaats voor aankomende profs en 
ervaren topamateurs 
 
LE:EN. Daar vinden onze concerten voor Nederlandse en Utrechtse topmusici plaats. LE:EN is het 
podium voor nieuwe projecten en samenwerkingen. 
 
Concertzender. Wij laten oa het Festival opnemen en uitzenden door de Concertzender. Ook andere 
U Jazz concerten krijgen aandacht en worden uitgezonden in het jazzprogramma Concertzender Live. 
 
Jazz030.nl. Wij beheren de Utrechtse jazzagenda. Meer dan 25 aanbieders van jazz in Utrecht en 
omstreken publiceren hierop hun evenementen 
 
Wij hebben een grote Facebook community (meer dan 3700 volgers) en communiceren met onze 
leden via nieuwbrieven en social media. 


