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Activiteitenverslag seizoen 2018-2019
U Jazz is een vereniging waarin jazzmusici (professionals en amateurs) zich samen met
jazzliefhebbers sterk maken voor vernieuwende en kleinschalige jazz in Utrecht en wijde
omgeving. Vereniging U Jazz is de aanjager van jazzactiviteiten voor musici - professional en
amateur - en jazzliefhebbers. U Jazz organiseert concerten, jamsessies en educatieve
activiteiten. U Jazz heeft geen eigen podium, maar maakt gebruik van diverse lokale theaters.
U Jazz zorgt voor verbinding: de musici vinden elkaar in workshops en sessies en de
vereniging zorgt voor een podium met clubconcerten en jaarlijks een festival.
U Jazz organiseerde in het seizoen 2018-2019:
• U Jazz sessies
U Jazz CROSS-OVER jams. Deze sessies organiseert U Jazz in samenwerking met
Parnassos. De avonden zijn bedoeld als een open podium voor gevorderde amateurs en
semiprofessionele muzikanten en worden ingeleid door een gastsolist, actief in het brede
gebied van jazz en cross-over. Na de opening is het podium vrij voor elke muzikant die wil
meejammen. Afgelopen seizoen vonden 8 cross-over avonden plaats met Michiel Buursen,
VVV extended, Sattar al Saadi & friends, Caspar Becx, Mick Paauwe, Vrouwe IJsselstein
Swingt, Christiaan de Jong en Ellister van der Molen.
U Jazz Wessie-sessie voor amateurs. Deze avonden, eveneens in samenwerking met
Parnassos, vinden maandelijks plaats en vormen een try-out podium voor amateurbands.
Aansluitend aan de try-out vindt een amateursessies plaats. In totaal werd in het seizoen 20182019 door 9 bands gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun repertoire ten gehore te brengen.
U Jazz profsessie. De maandelijkse profsessies hebben in dit seizoen plaatsgevonden in het
Gegeven Paard en worden in samenwerking met TivoliVredenburg opgezet. De avonden
worden door Bob de Roos georganiseerd.
Aparte vermelding verdient nog de U Jazz Super Sessie die bij de start van het seizoen (in
september 2018) is georganiseerd in the Venue onder inspirerende leiding van Ernst Glerum.
• UJazz workshops
De U Jazz workshops zijn georganiseerd in samenwerking met TivoliVredenburg. De
avonden en/of weekends worden verzorgd in het Muziekhuis Utrecht (bij de Rode Brug). De
docenten zijn professionele muzikanten. Er zijn workshops waarin een bepaalde stijl aan bod
komt zoals Latin, Surinaamse Muziek of Modale Jazz. In andere workshops duiken de
deelnemers een aantal weken in de muziek van één componist zoals Thelonious Monk,

Charles Mingus of Eddy Harris. Daarnaast zijn er workshops die een bepaald onderdeel van
de muziek belichten. In seizoen 2018-2019 werden 5 workshops verzorgd.
Najaar 2018:
Verhalend improviseren door Jasper le Clercq
Kaseko, Cadence & Calypso door Vincent Henar
Voorjaar 2019:
Weekendworkshop door Tini Thomsen
Jazz zonder grenzen door Eric van der Westen
De oerknal door Dion Nijland
De workshops, die kunnen rekenen op grote belangstelling, worden traditioneel afgesloten
met een slotconcert op een van de podia van TivoliVredenburg of in het Muziekhuis Utrecht,
soms ook elders in Utrecht en omgeving.
• U Jazz-concerten
In het seizoen organiseerde U Jazz tal van concerten op meerdere podia. U Jazz startte een
serie kleinschalige concerten in LE:EN. In totaal werden 6 concerten verzorgd met
Nederlandse en Utrechtse topacts, onder meer Tineke Postma, Lucas van Merwijk en Jeroen
Pek. In LE:EN/De Helling startte in maart 2019 een woensdagavond in samenwerking met de
HKU voor aanstormend talent. Op die avond krijgen conservatoriumbands de mogelijkheid
zich aan het Utrechtse publiek te presenteren. Voorts vonden maandelijks in de Kargadoor
amateurconcerten plaats. De oproep die U Jazz hiervoor plaatste leidde tot een grote respons.
• U Jazz Fest
Het jaarlijkse U Jazz Fest vond plaats op 15 december 2018. De achtste editie van U Jazz Fest
stond in het teken van nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen de hoofdgasten en de
Utrechtse jazzscene, tussen generaties musici en tussen jazz en visuele kunst. De hoofdgast
van het festival was de internationaal gelauwerde pianist/componist Jasper van ’t Hof die in
2018 de BUMA Boy Edgar Prijs won. Hij ging onder meer de verbinding aan met de
Utrechtse Jazz Archipel, met zijn eigen formatie en als verrassende gast Yuri Honig. Op de
verschillende podia van TivoliVredenburg traden Jasper van ‘t Hof, Jamie Peet, Stefan
Lievestro, Steven Kamperman, Dion Nijland, Kika Sprangers, Ad Colen en vele anderen op.
Ook was plaats ingeruimd voor cross-over met videokunst, geïmproviseerde jazz met VJ, jong
talent en een dampende slotact. Het was weer een feest voor de nieuwsgierige jazzliefhebber.
Communicatie
U Jazz onderhoudt de site jazz030.nl waarop in principe alle jazz-gerelateerde activiteiten in
de regio Utrecht worden gepromoot. Hierin wordt samengewerkt met diverse andere podia. U
Jazz gebruikt een tweetal U Jazz Facebook pagina’s (algemene verenigingspagina en
workshoppagina) en de UITagenda. Ook op Facebook heeft U Jazz de pagina Utrecht Jazz
Community gecreëerd waarop muzikanten en podia hun aankondigingen kwijt kunnen.
Concerten en sessies worden tevens aangekondigd op de sites van de betreffende podia (onder
meer Parnassos, Kargadoor, TivoliVredenburg, LE:EN, De Helling, de Utrechter). Voor
enkele activiteiten (workshops, Cross-over sessies, kleinschalige concerten) worden posters
en/of flyers (digitaal en hard copy) gemaakt.

