
     

 
 
 

ACTIVITEITENVERSLAG SEIZOEN 2020-2021 
Datum opstelling 26 oktober 2021 

Activiteitenverslag  

UJazz is een vereniging van jazzmusici (professionals en amateurs) en liefhebbers die zich 

gezamenlijk inzetten voor vernieuwende en kleinschalige jazz in Utrecht en omstreken. UJazz 

staat voor verbinding: de vereniging zorgt voor een podium met kleinschalige clubconcerten, 

en amateurs en profs vinden elkaar in jamsessies en educatieve activiteiten. Voorts organiseert 

UJazz een jaarlijks UJazz Fest. UJazz heeft geen structurele subsidie en geen eigen podium, 

maar maakt gebruik van diverse lokale podia. Uiteraard ging de coronapandemie niet aan 

UJazz voorbij. In 2020 lagen de activiteiten grotendeels stil vanaf het voorjaar tot na de 

zomer. Hoewel zich dit herhaalde vanaf medio november 200 tot begin juni 2021 slaagden we 

er dit seizoen toch in tal van activiteiten te organiseren. 

• UJazz sessies & try-outs 

De jazzkelder, het try-out podium van UJazz voor amateurbands in de Kargadoor met 

aansluitende sessie, was volgens plan in 2020 twee keer per maand ingepland, de 1e en de 3e 

woensdag van de maand. Het jaarprogramma voor deze Jazzkelder-avonden kon vanwege 

corona slechts ten dele worden uitgevoerd. In september en oktober 2020 en een keer in juni 

2021 vonden deze avonden plaats met inachtneming van de geldende coronarestricties.    

Vanwege de sluiting van TivoliVredenburg vonden de maandelijkse profsessies in het 

Gegeven Paard geen doorgang.  

Aan de afgelopen jaren door UJazz georganiseerde maandelijkse CROSS-OVER sessie in 

Parnassos kwam als gevolg van de coronapandemie een abrupt einde. Parnassos bleef het 

gehele seizoen gesloten.     

Een nieuwe activiteit met try-outs en showcases gericht op amateurkunst ging van start in 

nauwe samenwerking met De Utrechtse Muziekschool (DUMS). Enkele in de Kargadoor 

geplande try-outs konden worden verplaatst naar de gezamenlijk georganiseerde DUMStad 

specials Jazz&World die op zondagmiddag van stapel liepen. Op 25 oktober en 22 november 

2020 en op 6 juni 2021 konden we zo een mooi festijn organiseren met showcases van HKU-

ensembles, DUMS-gezelschappen en amateurbands, telkens onder de op dat moment 

geldende coronarestricties, met een reserveringssysteem, een routing en beperkte deelname. 

• UJazz workshops 

De UJazz 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. In sommige workshops komt een bepaalde stijl aan 

bod zoals Latin, Surinaamse Muziek of Modale Jazz. In andere workshops werken de 

deelnemers een aantal weken met de muziek van één componist zoals Monk, Mingus of Eddy 

Harris. Daarnaast zijn er workshops die een bepaald onderdeel van de muziek belichten. 

Normaliter kunnen de workshops rekenen op grote belangstelling. De afsluiting vindt plaats 

tijdens een slotconcert op een van de Utrechtse podia (TivoliVredenburg of elders). 



     

 
 
 

In seizoen 2020-2021 konden helaas weinig workshops plaatsvinden. In het najaar van 2020 

vond een weekendworkshop plaats onder leiding van Arend Niks, met als motto Avontuur en 

Intuïtie. Van de uitgestelde workshop van Corrie van Binsbergen vonden 4 workshopavonden 

plaats in november/december 2020, toen volgde de tweede lockdown. Een eindpresentatie kon 

niet plaatsvinden. De voor voorjaar 2021 geplande workshop Theorie in Praktijk met Simon 

Rigter moest enkele malen worden uitgesteld en kon uiteindelijk dit seizoen niet plaatsvinden.  

• UJazz-concerten 

Door de sluiting van de podia kwam een einde aan de concerten in LE:EN en in grand café de 

Utrechter. Eind vorig seizoen was mede daarom al, in samenwerking met TivoliVredenburg, 

besloten een drietal Cloudconcerten te organiseren in juni en juli 2020 die als livestream zijn 

uitgezonden. Begin 2021 is aan de gemeente Utrecht een bijdrage gevraagd voor een pilot met 

kleinschalige, coronaverantwoorde concerten in DUMS. Deze bijdrage is verleend voor een 

viertal concerten. Vanwege de absolute sluiting van alle theaters moest de geplande serie 

regelmatig worden opgeschoven. Op 18 juni 2021 vond uiteindelijk het eerste UJazz 

lokaalconcert plaats in de Marnix-zaal van DUMS. De resterende drie concerten vonden plaats 

in juli en september 2021. Besloten is de reeks voort te zetten.  

• UJazz Fest 

Reeds vroeg in het seizoen nam het bestuur het besluit de voorbereiding voor het 10e festival, 

voorzien voor rond de jaarwisseling 2020/2021, stop te zetten. Als alles meezit valt het 10e 

festival samen met het 10-jarig jubileum. UJazz bestaat immers 10 jaar in oktober 2021.  

Bestuurlijke zaken 

Eind 2020 vond een wisseling van de wacht plaats in het UJazz bestuur, Hugo van Els en 

Anne-Marie Winkelman stopten met het bestuurlijk werk. Voorjaar 2021 benoemde de ALV 

Jan van Miert als nieuw bestuurslid. Op basis van de met DUMS ontwikkelde samenwerking 

heeft het bestuur een intentieverklaring voor verdere samenwerking ondertekend. UJazz is 

voorts in mei 2021 aangemeld bij het Nationaal Podiumplan. Dit plan voorziet in een 

tegemoetkoming van de uitkoop (50% op basis van een fee van minimaal €265 per muzikant). 

Zo mogelijk brengen we komend seizoen de lokaalconcerten daarin onder.   

Communicatie  

UJazz beheert een eigen website die in het najaar van 2020 is vernieuwd. De site jazz030.nl 

die berichtte over jazz-gerelateerde activiteiten in Utrecht en omgeving is opgeheven. UJazz 

communiceert verder via twee UJazz Facebook pagina’s (een algemene verenigingspagina en 

een workshoppagina) en de UITagenda. Eveneens op Facebook verzorgt UJazz 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 Kargadoor, TivoliVredenburg, LE:EN, De Helling, DUMS). Soms worden voor 

activiteiten speciale posters en/of flyers (digitaal en hard copy) gemaakt. Via een regelmatige 

Nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over verenigingszaken en UJazz activiteiten. 


