HOOFDPODIUM GROTE MARKT
CHANGEOVER DJ: DJ SEBASTIAN FLORIS
PRESENTATIE:
17:00-20:00 / JOOST RIJMENAM (STIELS)
20:00-00:00 / DANIEL KWEE

18:05 - 18:50

SARAH JANE

Sarah-Jane was de verassing van Noorderslag 2015, ze stond op North
Sea Jazz en is NPO Radio 6 Soul & Jazz Talent. En dat is niet voor niets,
een fantastische stem die balanceert op de lijn tussen soul en funk.

19:10 - 19:55

BENJAMIN HERMAN
& ROBIN NOLAN TRIO

Robin Nolan is één van de beste gypsy jazz gitaristen ter wereld, Benjamin Hermans is een alto sax ster. Ze spelen de sterren van de hemel!
Verwacht gypsy Jazz van een unieke gitarist en een fantastische alto sax.

20:15 - 21:00

CAUSES

Atmosferische pop/rock band die net getekend is op RCA en bekend is
van hun hit ‘Teach me how to dance with you’. Dit is één van die bands
waar je van kan zeggen ‘daar was ik bij, vroeger toen ze nog klein waren’, dus mis het niet.

21:20 - 22:05

cultuur & uitgaan

TASHA’S WORLD

Natasha Slagtand is onder haar artiestennaam al 10 jaar bezig de wereld te veroveren, en stapje voor stapje lukt het haar. Haar heerlijke soul
is modern, en doordrenkt met invloeden vanuit de gehele soul historie.

22:15 - 23:00

BO SARIS

Beïnvloed door helden als Bill Withers, Prince, D’Angelo en Marvin
Gaye, weet Bo Saris (a.k.a. Boris) met zijn zwoele Motown soul stem zijn
publiek volledig in te pakken. Recht uit het hart en met een funky randje.

23:30 - 00:25

KRAAK & SMAAK

De afgelopen jaren heeft Kraak & Smaak een live-reputatie opgebouwd
waar je ‘U’ tegen kan zeggen! House, disco, funk en electronica komen
allemaal samen in een heerlijke mix.

00:30 - 01:00

DO 20 AUGUSTUS

21:10 - 21:55

OFFICIAL HAARLEM JAZZ &
MORE AFTERPARTY

NEW HARLEM DELUXE

Als je wil weten waar het heen gaat met Haarlems talent, dan mag je dit
niet missen. Tieners met topkwaliteit.

21:30 - 00:00

SOUL SIX MET JOOST BAARS
& AMY PEREZ

Haarlemse pop en soul band onder leiding van Erwin Benjamin. Met
vandaag de verfrissende Emy Perez en schrijver Joost Baars.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

RAYNOR BRUGES LIVE JPACKMC
& AKA BLOCK & GLEN HELDER

DJ & Producer Raynor Bruges kan je alleen maar eclectisch noemen,
van hiphop tot diepe elektronica, hij draait het allemaal in een heerlijke
mix. Met andere woorden, een heerlijke afsluiter van de avond.

20:00 - 21:30

20:00 - 22:30

RUUD DE VRIES
& FUNKY PEOPLE

Deze band rockt en funkt dat het een lust is en gebruikt vele richtingen uit
het muzikale spectrum: funk, dance, rock, blues, rock & roll, calypso enz..

22:30 - 01:00

BUCKWHEAT

Gelukkig, ze zijn er weer. Deze Amsterdamse coverband is inmiddels
een traditie die niet meer is weg te denken van Haarlem Jazz & More.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
20:00 - 22:30

BRAVOURE HOUSE ORCHESTRA

PODIUM OUDE GROENMARKT

ROM HELWEG EN THE HALIFAX
GROOVE SYNDICATE

De voor Haarlem Jazz 2014 opgerichte gelegenheids band is doorgegaan, en hoe. En nog steeds met bekende sound en het ‘soultrain
materiaal’. Toppers!

22:30 - 01:00

JAMENTO

Jamento, een partyband die zich onderscheidt door op elke gelegenheid
het publiek in de spreekwoordelijke ‘spotlights’ te zetten. Voetjes van de
vloer dus!

OFFICIAL HAARLEM JAZZ &
MORE AFTERPARTY

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

DONDERDAG 20 AUGUSTUS
17:00 - 17:45

BEN REEL (IE) &
THE HAARLEM BHOYS

Ben Reel is al jaren een graag geziene muzikant in Haarlem, en het is
niet voor niets dat hij de dag mag openen met zijn Haarlem Bhoys. Een
unieke smeltkroes van Irish Country, Blues, Pop, Rock & reggae.

18:00 - 18:40

AINA

Aina was de winnaar van Gitaarlem 2014, maar is al sinds 2012 bezig
om een nieuwe sensatie in Nederland te worden. Haar kleurrijke & frisse
Nederlandstalige pop met een stoer randje zal op zijn plek zijn op de
Grote Markt.

18:55 - 19:35

THE SPINSHOTS

Verwacht een geweldige mix van surf, soul, beat, spy-fi, Bollywood, klezmer, garage, freakbeat, funk en nog zo veel meer. Het is de soundtrack
van de gouden momenten van het leven dat je nooit heb geleefd.

20:05 - 20:50

GIOVANCA

Giovanca is ooit begonnen als achtergrond zangeres. Inmiddels is ze een
stralend middelpunt. Vier albums en vele optredens later heeft ze bewezen dat ze op elk hoofdpodium thuishoort met haar heerlijke jazz en soul.

21:10 - 21:55

PINK OCULUS

Een Nederlands talent die binnenkort ook buiten de grenzen te zien zal
zijn met haar unieke live shows. Pink Oculus is uniek, en dat is te horen.
Donkere soul, hiphop en jazz worden op haar geheel eigen manier gemixt.

22:00 - 22:30

DABUTES ft. BRAINPOWER

Dit wereldberoemde duo in eigen stad zal ook vanavond de boel op zijn
kop zetten, zeker met de steun van HipHop veteraan Brainpower. Een
combinatie van uniek DJ werk, hoogstaande producties en kwaliteits rap.

22:35 - 23:05

JULIETTE CLAIRE LIVE
MC DAN STEZO

Een singer/song writer, maar ook een DJ, Juliette Claire is van alle markten thuis! En samen met MC Dan Stezo, die overal ter wereld zijn MC
skills heeft getoond, zullen ze de grote markt aan de kook brengen.

23:10 - 00:00

FUNKERMAN LIVE MC CHORAL

OFFICIAL HAARLEM JAZZ &
MORE AFTERPARTY

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

14:00 - 14:45

SEBASTIAN FLORIS

Jazzy beats vloeien zonder problemen over in rauwe hiphop met een
vleugje soul en een hoop house. Deze top DJ heeft zijn skills landelijk
vertoond (mysteryland, Bloomingdale, Dance4life).

14:45 - 15:30

MUSHROOM MOSIS

PODIUM PROVENIERSPLEIN

Mushroom Mosis is een Haagse band bestaande uit Danny van Dien en
Damani Leidsman. Het duo besloot elke week een liedje te schrijven en
dit op te nemen. Het resultaat is jazzy popmuziek van hoge kwaliteit.

15:45 - 16:30

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

LUNA MAE

19:00 - 19:45

Deze 23 jaar oude heeft een prachtig stemgeluid. Ze verzorgde onder
andere backing vocals voor Glennis Grace, Waylon en Ruth Jacott. Dit
jaar werd haar solocarrière gestart met haar eerste EP, genaamd ‘Sky’.

16:45 - 17:30

THE NEXT DOORS

Wat zou er gebeuren als je songs van de legendarische band The Doors
zou inpakken in een nieuw geluid? Een modern geluid? Ontdek een frisse
kijk op songs die iedereen kent maar nog nooit zo hebben gehoord.

17:45 - 18:30

MURRAY’S MAGIC

Dit trio, met meestergitarist Henk Meijer, speelt al jaren overal ter wereld
de betere blues. De naam werd opgedaan in Blues Mekka Chicago.

De jonge podiumbeesten spelen een genre-overschrijdende energieke
combinatie van blues, funk, soul, rock en hiphop die onderstreept wordt
door de unieke uitstraling van de frontman en de meerstemmigheid van
de gehele band.

19:00 - 19:45

21:10 - 21:40

Elize is vijf jaar geleden naar Los Angeles verhuist, en is daar inmiddels
behoorlijk succesvol. Maar gelukkig komt ze terug naar NL om een leuke,
unieke set te doen op Haarlem Jazz & More op piano, prachtig!

21:50 - 22:35

BADE

Bade is het solo project van de voormalig frontman van The Sheer &
Baskerville. In de UK, is aan Bade’s Miracle Wave gewerkt: de elf songs
zijn opgebouwd uit ragfijne grooves en verrassend dansbare electropop.

22:40 - 23:40

DIMMI (FR)

Dimmi is een Franse artiest die jazzy house muziek produceert. Hij begon
op saxofoon in zijn jonge jaren en die invloed is nog steeds te horen in zijn
producties. Vanavond met saxofonist voor die heerlijke zomerse sound.

23:45 - 01:00

SHERMANOLOGY

Een absolute top act als aflsuiter was wel te verwachten, en met Shermanology hebben we er ook eentje te pakken. Een combinatie van gave
producties, dikke songs en powerhouse vocals. Genieten en swingen dus.

01:00 - 05:00

OFFICIAL HAARLEM JAZZ &
MORE AFTERPARTY

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

21:45 - 22:45

RUBEN HOEKE BAND
FLAVIUM

Flavium behoort tot de meest toonaangevende bluesbands van Nederland. Wie denkt dat blues vrij statisch is zit fout, want deze band swingt
als geen ander.

19:00 - 19:45

20:30 - 00:00

CONSERVE ALLSTARS

Conservatorium studenten brengen nieuwe en oude nummers in een
nieuw jasje en grooven er op los, met gitaarheld Dorus Oomen.

RAYN BECHOE

Muzikale duizendpoot Rayn Bechoe springt van funk naar pop, van reggae naar soul en van jazz naar dancehall. Een echte eigen stijl dus!

20:30 - 22:30

SHAKY GROUND

Drie zangeressen en zes muzikanten!.Deze coverband zorgt ervoor dat
mensen compleet uit hun dak gaan

23:00 - 01:00

JOEL DE TOMBE & FRIENDS

Joel, samen met een 10-mans formatie, komt even de toren van de kerk
spelen, met heerlijke groove, heel veel soul en dikke funk.

ROOTBAG

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
18:00 - 20:00

THE PIGNOSE WILLY’S

De beste garage-blues-trash van Nederland. Ze waren een openbaring
op bevrijdingspop, met de ruigste mondharmonica van Nederland!

NEW HARLEM DELUXE

Fantastische bigband die bestaat uit Haarlemse scholieren tussen 10 en
18 jaar, en die dit jaar nog op het North Sea Jazz Festival speelden.

18:00 - 20:00

Hypnotische blues uit de Mississippi Delta, sexy grooves uit New
Orleans en swampy R&B worden samengevoegd tot hun eigen Rootbag
Gumbo-soup.

20:15 - 21:00

18:30 - 20:30

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

ZATERDAG 22 AUGUSTUS

DOUWE BOB
ELIZE

SUGAR BOY & THE SINNERS

Blues voor de massa! Dat is het motto van deze band, en met hun
moderne mix van blues, soul, funk en rock’n’roll kunnen ze dat best voor
elkaar spelen.

23:15 - 00:30

SVEN HAMMOND

Winnaar van beste singer-songwriter van Nederland, en inmiddels is die
eerste single en zijn album ‘Pass it on’ een groot succes. Met andere
woorden, genieten van een rasartiest, heerlijke songs en mooie liedjes.

20:15 - 21:15

Dit blues wonderkind werd in 2008 verkozen tot beste gitarist van Nederland, en dat was niet voor niets. Internationale kwaliteit uit Holland!

De Rythm & Blues, soul en jazz van Sven Hammond (‘Soul’ is inmiddels
uit de bandnaam, maar zeker niet uit de muziek!), neemt je mee op een
muzikale tocht van New York naar New Orleans.

20:15 - 21:00

LITTLE BOOGIE BOY

DONDERDAG 20 AUGUSTUS
DO 20 AUGUSTUS

Legendarische DJ Erick E is van alle markten thuis, en hij zal vanavond
laten zien waarom hij ook op Haarlem Jazz & More thuis hoort. Samen
met top zangeres Miss Bunty kan verwachten dat je binnen no time staat
te dansen!

00:00 - 05:00

ZATERDAG 22 AUGUSTUS

ERICK E LIVE MISS BUNTY

VR 21 AUGUSTUS

23:05 - 00:00

00:00 - 05:00

DIT PROGRAMMAOVERZICHT
IS EEN PRODUCT VAN:

The Cool Quest is één van de meest geboekte festival bands, en dat
heeft een reden. Hun mix van funk en hiphop, gecombineerd met een
ijzersterke live-reputatie spelen ze de pannen van de daken.

DONDERDAG 20 AUGUSTUS

Onder leiding van resident Bravoure DJ Tobias Camman komen onder
andere Sammy Sticks (percussie), Mitch Crown (Vocals), Nicolay On Sax
(sax) en een paar speciale gasten de boel op stelten zetten.

Funkerman staat al jaren aan de top van de dance scene. Vanavond
zullen zijn DJ & producer skills worden ondersteund door MC Choral.
Funkerman is altijd op zoek naar nieuwe sounds om het publiek op zijn
kop te zetten.

WWW.HAARLEMJAZZANDMORE.NL

THE COOL QUEST

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

Blues rock uit Los Angeles. Je kan eigenlijk beter zeggen Party Blues,
want als Andy Fresco en zijn band eenmaal van start gaan is het feest
niet meer te stoppen. Funky jazzy blues die ongetwijfeld een smile op je
gezicht tovert.

22:15 - 23:00

20:05 - 20:50

01:00 - 05:00

ANDY FRASCO (USA)

YANESH

Yanesh is een soul-funk band die grooved op een old-school manier!
Authentiek en rauw! Hun invloeden zijn te vinden bij The Aristocrats, Lyn
Collins, Erykah Badu en the JB’s. Dus soul-funk van de bovenste plank!

VR 21 AUGUSTUS

Haarlemse rapper Maestro Mikel komt samen met De Einzelgang Haarlem
eens flink op gang brengen, iets waar hun muziek zich uitstekend voor
leent. Het is namelijk een pakkende mix van hiphop, jazz, pop en rock.

18:55 - 19:35

VR 21 AUGUSTUS

WOENSDAG 19 AUGUSTUS / WOENSDAG 19 AUGUSTUS / WOENSDAG 19 AUGUSTUS / WOENSDAG 19 AUGUS-

17:05 - 17:40

OPENING DOOR BURGEMEESTER
BERNT SCHNEIDERS
MAESTRO MIKEL AND
THE EINZELGANG

BUSQUITOS

The Busquito’s spelen een aanstekelijke mix van virtuoze swingende
muziek met wervelend, vrolijk entertainment! Denk jazzy instrumentale
en vocale toppers met virtuoze violist en saxofonist. Swingen dus!

THE FAMILY

Onder leiding van Haarlemse drumheld Paul van Schaik speelt The
Family de songs waarbij de voetjes van de vloer vliegen.

ZA 22 AUGUSTUS

Scan de QR code
en ga direct naar
de website

17:00

VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS

17:55 - 18:40

ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS

INFORMATIE EN PROGRAMMA
OP JE MOBIEL?

DAIMY LOTUS

ZA 22 AUGUSTUS

s

DONDERDAG 20 AUGUSTUS / DONDERDAG 20 AUGUSTUS / DONDERDAG 20 AUGUSTUS

Haarlem Jazz & More is het grootste gratis jazzfestival van Europa. Kom lekker genieten van live
muziek in de buitenlucht, met de historische binnenstad van Haarlem als decor. De afgelopen jaren
traden acts op zoals: Gare du Nord, Oleta Adams,
Tim Wes, Ruben Hein, Wouter Hamel, Alain Clark en
Sharon Doorson. Het hoofdpodium op de Grote Markt
biedt meer populaire
muziek met een jazz
insteek. De kleinere
pleinen kennen allemaal een eigen
thema. Haarlem Jazz
& More’15 telt daarmee vier podia: Grote
Markt, Klokhuisplein, Oude
Groenmarkt en Proveniersplein. Dit jaar kun je daar onder meer de volgende
acts verwachten: Sarah Jane,
Giovanca, Tasha’s World,
Bo Saris, Sven Hammond,
Douwe Bob en nog veel
meer. Naast de podia
kun je ook genieten van
live muziek in verschillende cafés in het centrum
van Haarlem. Kortom: Vier
dagen lang zal Haarlem bruisen
met Jazz & More.

17:00 - 17:40

Eindhovense Daimy is al sinds 1996 hard aan het werk om haar carriere
van de grond te krijgen. In oktober 2014 werden de eerste stappen gezet
naar landelijk succes met haar hits ‘Satyrday Girl’ en ‘Cannonbal’.

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

OVER HAARLEM JAZZ & MORE

PODIUM KLOKHUISPLEIN

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS
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HOOFDPODIUM GROTE MARKT

20:30 - 22:30

GLANCE

Dé Extravagante Glitter Pop Coverband voor feest. Met een verpletterende show vol glitter, glamour, overdonderend repertoire, humor en
kwaliteit.

23:00 - 01:00

COLIBRI

Zo hip als een flamingo, zo funky als een struisvogel, met de soul van
een Japanse nachtegaal, de groove van een specht en het plezier van
de kookaburra.

21:30 - 22:45

MY BABY

Folk, Blues, roots, My Baby doet het allemaal, en hoe! De band wordt
niet voor niets gevraagd om wereldwijd hun hoekige en vuige bluesrock
te spelen.

23:15 - 00:30

JOHN THE REVELATOR
& THE ALABAMA HORNS

De legende uit Haarlem! Al meer dan 45 jaar is er één band in Haarlem die als het om blues gaat de dienst uitmaakt! Vanavond met extra
blazerssectie.

MUZIEKAGENDA HAARLEM

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VERVOLG

ZATERDAG 22 AUGUSTUS

2

RUUD DE VRIES/NICK VOS BAND
Ruud & Nick brengen Multi-stijl, denk funk, soul, rock’n’roll, calypso, blues
en nog ze veel meer. Kwaliteit van de bovenste plank.

Café Stiels - 22:00

3

ERWIN BENJAMINS´ SOUL6 FEAT. SPECIAL GUEST
Soul6 is een band die al jaren garant staat voor soul van de hoogste kwaliteit. Een 7-mans formatie die weten wat ze doen!

Club Ruis - 00:00

4

OFFICIAL HAARLEM JAZZ & MORE AFTERPARTY

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

DONDERDAG 20 AUGUSTUS
Het Wapen van Bloemendaal – 20:00

1

DONDERDAG 20 AUGUSTUS / DONDERDAG 20 AUGUSTUS / DONDERDAG 20 AUGUSTUS / DONDERDAG 20 AUGUSTUS

THE ROBERT HOUSEFIELD BLUES FUSION

Muzikantencollectief rondom Robert Housefield (a.k.a. Remmert Velthuis)
net wisselende bezetting. De helft van het repertoire bestaat uit klassieke
oldschool blues, maar voor de rest van de tijd gaan ze voor vlammende
fusion. Heerlijk!

5

Café De Flapcan – 20:30

CONFITURE EXTRAORDINAIRE

Café De Flapcan – 21:00

5

BB LIVES!

Onder aanvoering van Sytse Bakker en Niels Redeker zal een ploeg blues
muzikanten de avond opdragen aan legendarische bluesmuzikant BB King.

Café Pitcher – 21:00

BABYSHAKERS

7

Café Crackers – 22:00

9

Even less jazz is het motto van de Pitcher, en met deze nieuwe punk band
gaat het dak er dan ook af, zonder de jazz gekte van de rest van haarlem.

EXP PLAYS HENDRIX

Een heerlijke Jimmy Hendrix coverband die een gitarist in huis hebben die
een hoog niveau bereikt. Hoog genoeg om Hendrix te eren!

Wapen van Bakenes – 22:00

8

THE ROBERT HOUSEFIELD BLUES FUSION

Muzikantencollectief rondom Robert Housefield (a.k.a. Remmert Velthuis)
net wisselende bezetting. Ze gaan voor oldschool blues en vlammende
fusion.

Café Stiels – 22:00

3

LEMON

Een heerlijke band die gaat voor de jazzbeat. Heupwiegende muziek met
stijl. Als je hier niet van gaat dansen, dan dans je nooit.

10

Café Studio – 22:30

DJ ROY DEE VS LIVE ARTISTS

Top DJ Roy Dee zal vanavond de strijd aangaan met een aantal live
artiesten op Sax, Viool & Vocals. De perfecte aansluiting op Haarlem Jazz
& More.

DIZZY FINGERS

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

Ook Staal kan Haarlem Jazz & More niet aan zich voorbij laten gaan. Laat
je verrassen met een unieke act.

Café Pitcher – 21:00

7

GOLDENWOLF

Even less jazz, onder die noemer kan je na alle jazz gekte genieten van de
rauwe Stonerrock en lekkere sludgemetal van Goldenwolf.

Wapen van Bakenes – 22:00

8

RUUD DE VRIES/NICK VOS JAZZ QUARTET

Geen muziekstijl is zo vrij als Jazz. Met dit veelzijdige jazz quartet spelen ze
dan ook alle kanten van de (traditionele) jazz op.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS

9

Café Crackers – 22:00

MIDNIGHT SERENADE

Jopenkerk – 15:00

Café Studio – 22:00

DJ KES

10

Zomers, energiek en herkenbaar zijn slechts enkele kernwoorden om DJ KES
te omschrijven. Denk dirty house, funky electro, groovy club en latin beats.

Café Stiels – 22:00

RAYN BECHOE & THE FLAVORS OF SOUL

3

Heerlijke band met de fantastische Rayn Bechoe als frontman. Soul op de
bakplaat, met Rayn als de ultieme smaakmaker.

Club Ruis – 00:00

OFFICIAL HAARLEM JAZZ & MORE AFTERPARTY

4

VRIJDAG 21 AUGUSTUS
Het Wapen van Bloemendaal – 20:00

BLITZ

1

Genoeg van de Grote Markt? Kom dan ook genieten bij sixties en seventies
band Blitz. Genieten van hits uit het gouden tijdperk van de rock, jazz en
blues. Gewoon effe wegdromen naar die oude tijd met de klanken van Blitz.

Café De Witte Zwaan – 20:30

THE NEW ORLEANS SAINTS

11

Al sinds 1995 spelen de heren van TNOS heerlijke jazz geïnspireerd door
de jazz uit New Orleans. Heerlijk jazz die nooit hetzelfde klinkt!

Staal – 20:30

SUPRISE ACT

Ook Staal kan Haarlem Jazz & More niet aan zich voorbij laten gaan. Laat
je verrassen met een unieke act.

NIEUW IN HAARLEM:

6

14

PLEINSESSIES

Jazz my ass is het jaarlijkse motto van Café Crackers, en met deze band laten ze zien dat ze het menen. Genoeg van jazz? Rock em dan in Crackers!

Een gelegenheidsformatie onder leiding van bluesman Wietse van Foeken.
Blues zoals de blues bedoeld is, niks meer, niks minder.

Café Crackers – 22:00

9

THE ROBERT HOUSEFIELD BLUES FUSION

Muzikantencollectief rondom Robert Housefield (a.k.a. Remmert Velthuis)
net wisselende bezetting. Ze gaan voor oldschool blues en vlammende
fusion.

Café De Flapcan – 22:00

5

DE HEREN VAN HAERLEM

Ze spelen die liedjes die je altijd meezingt allemaal achter elkaar! De Dijk,
Doe Maar, Ramses, Bløf maar ook Raymond van het Groenewoud komen
voorbij.

Café Studio – 22:30

DJ RENÉ V VS DJ DISCLECTIC

10

Een heerlijke afsluiting van het festival kan je ook vinden in de Studio, met
speciale laser show en en DJ duo dat je heerlijk laat dansen.

The Louisiana / Lobstershack – 23:00

DIZZY FINGERS

13

Dizzy Fingers zet deze avond met uptempo gypsyjazz, opzwepende blues
en andere tunes de spiksplinternieuwe The Louisiana op z’n kop. Voetjes
van de vloer, handjes in de lucht! Dé manier om een opening te vieren!

Heerlijke semi-akoestische muziek op de terrassen van het Hortusplein!
met Glenn Schwarzer (gitaar), Ronald de Jong (contrabas) en Paul van
Schaik (drums).

4

Jopenkerk – 15:00

PLEINSESSIES

14

Heerlijke semi-akoestische muziek op de terrassen van het Hortusplein!
met Glenn Schwarzer (gitaar), Ronald de Jong (contrabas) en Paul van
Schaik (drums).

Café Koops - 16:00

RUUD DE VRIES/NICK VOS JAZZ QUARTET

7

15

Geen muziekstijl is zo vrij als Jazz. Met dit veelzijdige jazz quartet spelen ze
dan ook alle kanten van de (traditionele) jazz op.

Het Wapen van Bloemendaal – 17:00

TRIO KWARTET

1

Heerlijke jazzy songs door dit kwartet met de verwarrende naam. Met viool,
gitaar, contrabas en een zangeres spelen ze de sterren van de hemel en
zorgen ze voor die jazzy sfeer. Heerlijk om de week mee af te sluiten.

Café De Flapcan – 18:30

RIGHT AS RAIN

5

Drie prachtige dames: Arianne Abbestee, Esmee Peters en Tessa Fillié, met
gouden keeltjes, soepele heupen en fleurige jurkjes op naar hogere sferen.

Het Wapen van Bloemendaal – 20:00

SNYTSELS

1

2

De afsluiter van de jazz week in Het Wapen van Bloemendaal. Ze spelen
alles, van jazz tot blues en nog veel gekker. Zin om mee te doen? Aan het
einde van de avond is er ook nog de gelegenheid om mee te spelen met
de band!

Café Stiels – 22:00

THE FAMILY FEAT. XANDER HUBRECHT

Als je zaterdag The Family heb gemist op de Oude Groenmarkt dan is dit
je kans om het weekend af te sluiten met de heerlijke pop & soul van The
Family.

Café De Flapcan – 16:00

HAARLEM JAZZ & MORE PODIA IN HET CENTRUM

ZONDAG 23 AUGUSTUS

4

OFFICIAL HAARLEM JAZZ & MORE AFTERPARTY

8

WIETSE VAN FOEKEN BLUESBAND

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

Dizzy Fingers zet deze avond met uptempo gypsyjazz, opzwepende blues
en andere tunes de spiksplinternieuwe The Louisiana op z’n kop. Voetjes
van de vloer, handjes in de lucht! Dé manier om een opening te vieren!

Club Ruis – 01:00

Wapen van Bakenes – 22:00

OFFICIAL HAARLEM JAZZ & MORE AFTERPARTY

13

The Louisiana / Lobstershack – 23:00

Big Hammond Blow speelt groovende rhythm & blues, funk en souljazz
in de ultieme bezetting: Hammond-orgel (Elvis Sergo), tenorsax (Ruud de
Vries), gitaar (Nick Vos) en drums (Daniel van Dalen).

Club Ruis – 01:00

6

SUPRISE ACT

Club Ruis is dé plek om je avond bij af te sluiten. Verwacht top DJ’s en
speciale gasten tijdens de officiele afterparty van Haarlem Jazz & More.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

Bluesrock van de bovenste plank! Beaverhunt doet al weer een aantal
jaartjes mee met de beste bluesrock bands uit het land.

Zet 6 muzikanten vast in hoge druk geluidscabine, laat ze van de kook gaan
en kijk wat er gebeurd. Dit is het resultaat!

Staal – 20:30
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BUBBLEGUM

Ze spelen ‘bubbly, poppy jazz’. Met een achtergrond in rock, funk en theater, vonden de muzikanten elkaar in dit frisse jazzcombo.

Café De Flapcan – 18:30

Jonny Lane is een exceptionele coverband die de ‘sounds of the sixties’
helemaal tot leven brengen. Met songs van The Byrds, Elvis, The Who en
vele anderen.

HOOFDPODIUM
GROTE MARKT

FESTIVAL REGELS

5

JONNY LANE

CONSUMPTIES

8

14

6

Het is verboden eigen consumpties mee te brengen/verkopen/nuttigen op het festivalterrein.

GEBRUIK VAN ALCOHOL / DRUGS

10

PODIUM
KLOKHUISPLEIN

PODIUM
OUDE GROENMARKT

15

9

Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18
jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Misbruik
van alcohol wordt niet getolereerd. Soft- en harddrugs is
100% verboden.

RIJWIELEN

Het Wapen van Bloemendaal – 20:00

THE BUSQUITO’S

Het is verboden fietsen, snorfietsen brommers en/of scooters
te plaatsen op en rond het festivalterrein. Fietsen kunnen
belangrijke vlucht- en aanvoerroutes blokkeren. Fietsen kunnen gratis in de fietsenstallingen van de gemeente worden
geplaatst. Deze zijn te vinden in de Smedestraat, Stationsplein en op de Botermarkt. Let op de openingstijden van de
verschillende fietsenstallingen.

1

HANDEL & SAMPLING
Ze spelen jazzy instrumentale en vocale met diepe Louis Armstrong-rasp
gezongen muziek, als de sfeer het toelaat mengen zij zich, draadloos in het
publiek en brengen een muzikale serenade of spelen een meezinger.

Café El & Ben – 20:30

BLITZ

12

De 60s & 70s Rock Band Blitz gaat weer een feestje geven bij Café El & Ben.
Blitz is zo’n beetje de huisband van dit café en het dak gaat er altijd vanaf!

Café De Witte Zwaan – 20:30

THE FLOWERTOWN JAZZBAND

11

The Flowertown Jazzband is Haarlems oudste dixielandorkest, opgericht in
de jaren 50. Ze spelen in de New Orléans traditie dus..... lekker swingen.

Café Pitcher – 21:00

STEEKVLIEG

Even less jazz, onder die noemer kan je na alle jazz gekte eventjes lekker
bijkomen met de riot grrl rock van damestrio Steekvlieg.

7

Het is verboden activiteiten op het festivalterrein te ontplooien
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator van het
festival, stichting Haarlem Jazz & More. Denk hierbij aan de
verkoop van goederen, flyeracties, collectes etc.

AANWIJZINGEN PERSONEEL
Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijden te
worden opgevolgd. De barmedewerkers kunnen om legitimatie vragen. De beveiliging kan vragen om meegenomen
glaswerk weg te gooien. De organisatie kan vragen om ruimte
te maken. Houd hier rekening mee.

SCHADE
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële
dan wel immateriële schade.

WWW.HAARLEMJAZZANDMORE.NL

PODIUM
PROVENIERSPLEIN

DE STICHTING
Haarlem Jazz is in het begin van de 20e eeuw ontstaan door
samenwerkende kroegen die een heel weekend jazzbands
live lieten optreden. Al snel namen de jazzbands pleinen over
op door de kroegen georganiseerde buitenpodia die zich
daarna verenigden in een stichting. In 2012 liep het bijna verkeerd af, maar een nieuwe stichting zette het festival voort.
De stichting Haarlem Jazz & More is 10 mei 2012 opgericht
met als doel het behouden en uitbreiden van het muziekfestival Haarlem Jazz voor de stad Haarlem. ‘& More’ is toegevoegd aan de festivalnaam om een breder publiek te kunnen
aanspreken.

WWW.HAARLEMJAZZANDMORE.NL
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Ton Witkamp / NEWTON MEDIA
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cultuur & uitgaan

Café In Den Koffer - 21:30

BIG HAMMOND BLOW

C O L O F O N

De jazzband Petit Four trommelt jazzmuzikanten uit Haarlem en omstreken
op om samen met hen te komen jammen. Iedereen is welkom om mee te
spelen of om te komen luisteren naar deze akoestische beleving. Inschrijven is niet nodig.

BEAVERHUNT

ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS

1

GIPSY JAM-JAZZ

Café Koops - 22:00

12

Café El & Ben – 20:30

ZONDAG 23 AUGUSTUS / ZONDAG 23 AUGUSTUS

Het Wapen van Bloemendaal - 20:00

VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS / VRIJDAG 21 AUGUSTUS

MUZIEKAGENDA HAARLEM

ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS / ZATERDAG 22 AUGUSTUS

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

MUZIEKAGENDA HAARLEM

