ACTIVITEITENVERSLAG BEHOREND BIJ AGENDAPUNT 2 ALV
Datum 25 oktober 2020

Activiteitenverslag seizoen 2019-2020
U Jazz is een vereniging waarin jazzmusici (professionals en amateurs) en jazzliefhebbers
zich gezamenlijk sterk maken voor vernieuwende en kleinschalige jazz in Utrecht en
omstreken. U Jazz organiseert concerten, jamsessies en educatieve activiteiten en, als kers op
de taart, een jaarlijks U Jazz Fest. U Jazz heeft geen eigen podium, maar maakt gebruik van
diverse lokale theaters. U Jazz staat voor verbinding: de vereniging zorgt voor een podium
met kleinschalige clubconcerten, en amateurs en profs vinden elkaar in workshops en sessies.
Uiteraard ging ook de corona-pandemie niet aan U Jazz voorbij. Vanaf midden maart 2020 tot
de zomer lagen de activiteiten grotendeels stil. U Jazz organiseerde in het seizoen 2019-2020:
• UJazz sessies
U Jazz organiseert in samenwerking met Parnassos de maandelijkse CROSS-OVER sessies.
De avonden vormen 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. Afgelopen seizoen vonden cross-over avonden plaats met Felicity Provan, Heleen
Schuttevaer, Mees Siderius en Ron Kesteloo.
Aan een lange reeks Wessie-sessies voor amateurs, eveneens in samenwerking met
Parnassos, kwam in september 2019 een einde. Vanaf het najaar werd dit try-out podium
voor amateurbands met aansluitende sessie overgeheveld naar de Kargadoor, in 2019 een
keer per maand, in 2020 twee keer per maand. Het opgestelde jaarprogramma voor deze
Jazzkelder-avonden kon echter vanaf maart vanwege corona niet worden voortgezet.
De maandelijkse profsessies vonden in samenwerking met TivoliVredenburg ook dit seizoen
plaats in het Gegeven Paard. De avonden worden door Bob de Roos georganiseerd.
• UJazz workshops
De U Jazz workshops worden 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 wordt door de
deelnemers een aantal weken gewerkt aan de muziek van één componist zoals Monk, Mingus
of Eddy Harris. Daarnaast zijn er workshops die een bepaald onderdeel van de muziek
belichten. In seizoen 2019-2020 had U Jazz 5 workshops gepland.
Najaar 2019:
- De Essentie van de Solo, verzorgd door Michiel Stekelenburg
- Hardbop-Souljazz-Grooves door Jeroen Doomernik
- de muziek van Misja Mengelberg/Instant Composers Pool, verzorgd door ICP-leden.

Voorjaar 2020:
- Fusion, geleid Marnix Busstra
- De 5e workshop van Corrie van Binsbergen is vanwege Corona verplaatst naar najaar 2020.
De workshops kunnen rekenen op grote belangstelling en worden traditioneel afgesloten met
een slotconcert op een van de Utrechtse podia (TivoliVredenburg of elders).
• UJazz-concerten
In het seizoen organiseerde U Jazz andermaal professionele concerten op meerdere podia.
Naast de concerten in LE:EN kwam een samenwerking tot stand met grand café de Utrechter.
Op die locaties werden concerten geprogrammeerd van Nederlandse en Utrechtse topacts, met
onder meer Kika Sprangers, Oene van Geel, Philip Rüttgers en Jasper Blom. In LE:EN/De
Helling werd de woensdagavond voor aanstormend talent voortgezet in samenwerking met de
HKU. Aan de kleinschalige concerten kwam een abrupt einde in maart door de sluiting van de
podia. Dit belette U Jazz niet om, in samenwerking met TivoliVredenburg, een drietal
Cloudconcerten te organiseren in juni en juli 2020 die als livestream werden uitgezonden.
• UJazzFest
Op 1 februari 2020 organiseerde U Jazz haar 9e kleinschalige jazzfestival, ditmaal in
samenwerking met De Helling, LE:EN en de horeca rond Rotsoord, Utrecht. De bezoekers
pendelden die dag van de ene naar de andere locatie. Onder het motto Van Eigenwijs tot
Eerbetoon bracht het UJazz Fest een eerbetoon aan muzikale legendes, terwijl de jonge
generatie nieuwe wegen zocht te bewandelen. In de aanwezige horeca stond in de middag een
gratis toegankelijk programma van showcases met veelbelovend talent van het Utrechtse
conservatorium en verrassende lokale ensembles. Het avondprogramma bestond uit de HKUbigband van het conservatorium geleid door Ilja Reijngoud, met saxofonist Tineke Postma als
gaste, Jessica de Boer met subtiele jazz en een vleugje pop en wereldmuziek, Trio Kapok met
een optreden dat in het teken stond van hun afscheid, het kwintet van Bert Boeren en Ilja
Reijngoud met een eerbewijs aan J. J. Johnson en Kai Winding en contrabassist Dion Nijland
die zijn nieuwe kwintet DEON presenteerde. De afsluiter vormde het Ben van den Dungen
Quartet met een hommage aan John Coltrane.
Communicatie
U Jazz beheert een eigen website en, in samenwerking met diverse andere podia, de site
jazz030.nl die in principe alle jazz-gerelateerde activiteiten Utrecht en omgeving promoot. U
Jazz communiceert via twee U Jazz Facebook pagina’s (een algemene verenigingspagina en
een workshoppagina) en de UITagenda. Eveneens op Facebook verzorgt U Jazz de pagina
Utrecht Jazz Community. Die pagina wordt veel benut als prikbord voor aankondigingen van
muzikanten en podia. Concerten en sessies worden aangekondigd op de sites van de benutte
podia (zoals Parnassos, Kargadoor, TivoliVredenburg, LE:EN, De Helling, de Utrechter).
Soms worden voor activiteiten speciale posters en/of flyers (digitaal en hard copy) gemaakt.
Via een regelmatige Nieuwsbrief (8 edities in dit seizoen) worden de leden geïnformeerd over
de U Jazz activiteiten en over verenigingszaken.

