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Inleiding en Dankwoord 

In 2019 werd JIN 18 jaar, en met die volwassen lee9ijd is JIN nog steeds in aantallen concerten de 
grootste aanbieder van hoogkwalita?eve jazz in Nijmegen en omstreken. Met name de laatste jaren, 
waarin Podium JIN een vaste residen?e in Brebl hee9 verworven, mogen wij ons er op beroepen een 
stabiele posi?e van vaste ar?s?eke waarde voor de jazz in Nijmegen te hebben ingenomen, met een 
landelijk appeal voor zowel publiek, topmusici, lokale jazzhelden als aanstormend talent. Bijzonder 
was dit jaar de gedeelde nomina?e met Brebl voor de eerste B.I.M. Podiumprijs voor beste kleine 
jazzpodium van Nederland, waaruit blijkt dat onze inzet, output, Fair Pay policy, sfeer en omgang met 
musici niet onopgemerkt is gebleven.  
Podium JIN met als eigen vaste domicilie Brebl te Nijmegen, waar de woensdag sinds jaren geldt als 
“vaste jazzavond” voor Nijmegen, mocht zich in 2019 wederom verhuigen op een stabiel aantal 
bezoekers voor onze concerten. Tevens nam Podium JIN in 2019 weer uitgebreid deel aan Easter Jazz 
en zag onze serie Podium JIN@DeKaaij weer meermaals een volle zaal op de Opoe Sientje alsook op 
het buitenpodium. Sinds 2014 vaart s?ch?ng JIN een even vaste als diverse ar?s?eke koers van JIN 
met een mix van jong talent, lokale helden en de (inter)na?onale ar?s?eke jazztop op haar podium.  
De outreachende samenwerkingen met diverse par?jen (Jazzin/Brebl, LUX, Lindenberg, Jazz 
Interna?onal Ro\erdam/Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, I Compani, Michiel Braam, Mike 
Roelofs, ArtEZ, Cultureel Terras De Kaaij, Fes?val Easter Jazz, Young VIPS tour, Boy Edgar Prijs en 
Fes?val  Stranger Than Paranoia) werden gecon?nueerd.  
Podium JIN is daarmee in Nijmegen niet alleen de belangrijkste aanbieder van na?onale 
ontwikkelingen in de jazz vanuit de ar?s?eke voorhoede, maar ook de “kweekvijver en springplank” 
voor talent dat de sprong naar na?onale erkenning maakt. In ar?s?ek opzicht hee9 JIN daarmee 
inmiddels landelijke erkenning afgedwongen ; zo leverde JIN met Kika Sprangers, de Raad van 
Toezicht, Phil’s Music Laboratory, Teun Cremer’s Life of Matheo, Sanne Rambags/Mudita, Leonie 
Koning/Lilly King, Sun Mi-Hong en het Doppler Trio kandidaten voor de Young VIPS-tour alsook voor 
fes?vals als o.a. North Sea Jazz, Noorderslag, Music Mee?ng, FJIN, Transi?on en op t.v.  in DWDD. 
Conform de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek 2017-2019 stond JIN, i.s.m. Jazzin/Brebl, garant 
voor een wekelijks aanbod van jazzconcerten, met een afgewogen aanbod in jong talent, lokale – en 
regionale professionals en (inter)na?onale jazztop. In 2019  hee9 dit geresulteerd in 32 JIN 
ac?viteiten in totaal, waarvan meerdere ac?viteiten dubbelconcerten of fes?valdagen met 1 tot 3 
concerten per dag betre9 (de meerdaagse Free Jazz-programmering op FJIN niet meegerekend).  
Inmiddels hee9 deze ar?s?eke lijn geresulteerd in landelijke bekendheid, waarbij zowel ar?s?ek als in 
output JIN zich hee9 kunnen scharen tot de landelijke top 5 van meest toonaangevende jazzpodia en 
het appeal als dé “Jazzclub van het Oosten”. Vele boekingen van acts in de Randstad als op de grote 
jazzfes?vals beleven hun premieres of hun tour-afslui?ng in Nijmegen, wat aantoont dat we ondanks 
beperkte budge\en eerder vooruit lopen op grote steden dan volgen. 

In financieel opzicht was er wederom sprake van stabiliteit, ondanks gestegen kosten. Ontvangen 
subsidies zijn aldus maximaal besteed, waarbij tevens wederom ruim “boven begro?ng” is 
gepresteerd: 24 concertavonden in Brebl waar er 20 waren begroot, naast in totaal 10 concerten op 
loca?e op Easter Jazz en De Kaaij. Gemiddelde en totale bezoekersaantallen hebben zich 
gestabiliseerd t.o.v. vorig jaar. Gezien de presta?es en het aantal gerealiseerde evenementen kan dus 
worden gesproken van wederom een uitstekend jaar! 

De s?ch?ng werkt in de uitvoering van haar programma met vrijwilligers die tal van taken verrichten, 
en zonder wie JIN niet zou kunnen bestaan. Zij maken het mogelijk de muziek van veel musici dicht bij 
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de mensen te brengen. Dank en onnoemelijke waardering daarvoor gaan uit naar Karlijn Hermsen, 
Wim Brooimans, Yvon van Lankveld en Jeske Jansen (kassa), Emil Roes (fotografie, PR en Social 
Media), Milko Kretschman van PHP Consult (website-beheer en ICT-solu?ons), DJ Tom Hunter 
(Obscuur Vinyl Revolu?on), Anneke Zuurveen (PR en kassa), doch bovenal naar Patrice Zeegers 
(programmeur) wiens jarenlange ervaring als programmeur, radiomaker, booker en jazzkenner met 
enorm netwerk JIN  de laatste jaren mee hee9 opgebouwd tot waar we nu zijn.   

Onze dank gaat verder uit naar Brebl, Godfried Verstegen en alle Brebl-medewerkers die ons gastvrij 
hebben ontvangen en ook produc?oneel weer garant stonden voor uitstekende faciliteiten. Speciale 
dank gaat uit naar Nikki Ru\en voor haar professionele werk als geluidstechnicus.  

Dank gaat tevens uit naar onze partners binnen en buiten Nijmegen waarmee wij in samenwerking 
concerten en fes?vals afstemmen en organiseren. Zo nam JIN als lid van de Vereniging van 
Improvisa?e Podia (VIP) in 2019  wederom deel aan de tournee van de Boy Edgar Prijswinnaar en de 
Young VIPS tour. Daarnaast zag de vierde succesvolle edi?e van Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen 
(een samenwerking van Lux, Lindenberg, Doornroosje, JIN, Brebl, Thiemeloods en Jazz Interna?onal 
Ro\erdam) het licht, verzorgde Podium JIN@EasterJazz de fes?valprogrammering in Café The Shuffle 
en verzorgde Podium JIN@Kaaij zeven vrij toegankelijke concerten i.s.m. Cultureel Terras De Kaaij en 
last but not least de vijfde Nijmeegse edi?e van het interstedelijke Fes?val Stranger Than Paranoia.  

Dank gaat natuurlijk ook uit naar de subsidiegevers. De gemeente Nijmegen verstrekte een subsidie 
voor het jaar 2019. Het Fonds Podium Kunsten subsidieerde ook dit jaar in het kader van de SKIP-
regeling en kende de accredita?e tevens toe voor de periode 2020 en 2021.  

Dank aan onze partners in het veld: Lux, Lindenberg, Doornroosje, Music Mee?ng, JazzInBrebl, Easter 
Jazz, De Kaaij, Mike Roelofs, Michiel Braam, Makki van Engelen, Fred van Duijnhoven, Philipp 
Rü\gers, Pierre Courbois, Bo van de Graaf, Jazz in Arnhem, VIP (Vereniging van Improvisa?e Podia), 
ArtEZ, Draai Om je Oren, Ugenda, de Waaghals en Obscuur Vinyl Revolu?on. 

Grote dank aan alle musici en natuurlijk vooral aan ons geweldige publiek, van vaste lierebbers tot 
nieuwe jonge aanwas, dat onze concerten met een bezoek hee9 vereerd ; we doen het allemaal voor 
jullie! 

In het navolgende het verslag van de concerten en de randvoorwaarden om dit 
mogelijk te maken en jazz en impro in Nijmegen en de regio te s?muleren, naast een blik op de 
toekomst en het financieel jaarverslag 2019.  

Met muzikale en hartelijke groet, namens het bestuur van JIN, 

Harold van Grinsven,  
Voorzi\er S?ch?ng Jazz & Impro Nijmegen. 
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De Concerten 

Er vonden in 2019 32 JIN ac?viteiten, althans op 32 verschillende data plaats, waaronder 
verschillende dubbel- en triple-concerten en/of fes?valdagen. Binnen de reguliere Podium JIN@Brebl 
programmering betroffen dit: 11 concerten binnen de reeks Na?onale Top (waaronder de Boy 
Edgarprijswinnaar), 5 concerten binnen de reeks Local Heroes, 11 concerten in de reeks Jong Talent 
( 1dubbelconcert in de Young VIPS tour, 3 concerten op fes?val Easter Jazz, het openingsconcert van 
fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, 7 concerten JIN@Kaaij, 2 regulier). Daarnaast is JIN een nieuwe 
reeks gestart waarvoor externe fondsenfinanciering is aangevraagd waarin veelbelovend Jong Talent 
(van het Conservatorium van Maastricht) wordt gekoppeld aan Local Hero, pianist en componist Mike 
Roelofs, genaamd “New Cats On The Block”. Hiervan vond het eerste concert in 2018 plaats en 2 in 
2019. Dit maakt in totaal 23 reguliere JIN concerten in Brebl. Binnen samenwerkingsverbanden zijn 
aldus gerealiseerd: 7 concerten waarvan 1 dubbelconcert op Cultureel Terras De Kaaij, 3 concerten op 
fes?val Easter Jazz, 3 concerten op de Nijmeegse edi?e van fes?val Stranger Than Paranoia en het 
openingsconcert op Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen. JIN-programmeur Patrice Zeegers hee9 
verder getekend voor de uitdagende en succesvolle programmering van de Free Jazz-concerten op 
het 4-daagse FJIN fes?val, welke echter niet als JIN-concerten worden aangemerkt gezien de 
arandeling door het fes?val zelf.  

Jong Talent, ArtEZ in Residence & Take Note Fes9val: 18 concerten 

In de ogen van JIN is het nieuw professioneel aanbod en nieuw talent wezenlijk voor de verdere 
ontwikkeling van de jazzmuziek. Een professioneel peil van musiceren kan echter alleen bereikt 
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worden als de musici en ensembles zich op het podium kunnen ontwikkelen: Concertervaring is 
onontbeerlijk om de kwaliteit te verhogen en te behouden. 
De in 2015 opgestarte succesvolle samenwerking met ArtEZ is dit jaar in een nieuw jasje gestoken 
met het concept: Take Note!. Het ArtEZ conservatorium behoort tot de beste conservatoria voor jazz 
in Nederland en trekt studenten van over de hele wereld. De talenten die daar rondlopen zijn de 
toppers van de toekomst. Het is dan ook zeer belangrijk dat deze jonge professionals en talenten de 
ruimte krijgen om zich te presenteren aan publiek. Deze opstelling is echter kwetsbaar en gewaagd 
qua publieksbereik. Vandaar dat we het concept Take Note! samenvoegen met onze Jong Talent 
reeks, waarbij ook landelijk jong talent kan worden ingevoegd dat een weidere publieksbelangstelling 
verdient. Dat kan in reguliere concerten zijn en in ieder geval jaarlijks in een klein fes?valletje met 
drie forma?es.  
Binnen deze reeks presenteert JIN jong jazztalent evenals jonge ensembles of gelegenheidsforma?es 
onder leiding van een gerenommeerde muzikant. Deze ar?s?eke keuze hee9 geleid tot bijzondere 
concerten van diverse jonge talenten en eerdere samenwerkingen tussen de Guus Tangelder Big 
Band en de Big Band van het NSG. Vele, met name jonge, musici uit de regio Nijmegen kregen een 
podium waaronder thans professionele musici als: Richie Reichgelt, Kika Sprangers, Teun Creemers, 
Bouke Hofma en Jimmi Hue?ng. De door JIN gelanceerde De Raad van Toezicht stond sindsdien op 
podia als North Sea Jazz, Music Mee?ng, Jazz In Duketown, Jazz Interna?onal Ro\erdam, Noorderslag 
en tal van andere podia en hun inmiddels 2 cd’s ontvingen louter superla?eve kri?eken.  
De Raad van Toezicht is inmiddels een “huisband“ van JIN, waarbij na de 1e samenwerkingen is 
besloten hen een sessie avond te geven waarbinnen zij kunnen werken aan nieuw materiaal en dit 
dezelfde dag te presenteren aan een beperkt publiek binnen de Podium JIN sessies. Hiermee is een 
eerste stap gezet in produc?e van professionals uit de regio conform convenant-doelen. 
Daarnaast schonk JIN ook aandacht voor jonge musici van buiten de regio: Het Nederlands-Noorse 
Ro\erdam/Trondheim Collec?ve, Quartzite Quartet, Jorrit Westerhof 3Times7, het Tom van der Zaal 
Quintet (met een gastoptreden van de Amerikaanse topsaxofonist Vincent Herring), en middels de 
landelijke Young VIPS Tour met Sanne Rambags en Sun-Mi Hong in eigen forma?es. Daarnaast was JIN 
middels de JIN@Kaaij concerten vertegenwoordigd op Cultureel Terras De Kaaij met ook dit jaar weer 
meerdere gra?s toegankelijke concerten met aanstormend jong talent; bezoekers worden hierbij als 
gast aangeduid. De grote verschillen in publieksbereik zijn hierbij terug te voeren op: sterk wisselende 
lokale bekendheid, het spelen in fes?valverband, gra?s toegankelijkheid vs betaald, media-aandacht 
en cd-releases, alsook het spelen met bekende professionele musici. 
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Dit jaar resulteerde de reeks in een gemiddeld aantal van 52 bezoekers, waarvan gemiddeld 39 
betalende bezoekers, een s?jging tegenover vorig jaar. De ar?s?eke kwaliteit was van een zeer goed 
niveau. Met name de New Cats On The Block concerten waren van een indrukwekkend niveau (niet in 
de laatste plaats door de unieke aanwezigheid van drumlegende Rakalam Bob Moses), alsook acts als 
Quartzite 4tet, Jorrit Westerhof 3Times7, Ro\erdam/Trondheim Collec?ve en het imponerende en 
hoogst originele Ingen Navn Trio op het allereerste Take Note Fes?val. 
JIN commi\eert zich op deze wijze aan de subsidiedoelstellingen van de gemeente Nijmegen, waarin 
lokaal – en regionaal talent, als zijnde de voedingsbodem voor de ontwikkeling van de muziek alsook 
voor het publiek van morgen, wordt ges?muleerd. Dit is terug te zien in de publiekssamenstelling, 
waarbij voornamelijk jong publiek zich mengt met lierebbers die zich interesseren in nieuwe 
ontwikkelingen als eerste kennis willen nemen van wat er speelt in de voorhoede van de jazz tegen 
een sterk gereduceerd tarief. JIN tracht zich op deze wijze te ontwikkelen tot “springplankpodium” 
voor de muziekstudenten uit de KAN-regio Arnhem Nijmegen maar ook uit de rest van het land. 
Voorbeelden hiervan zijn bv de jonge saxofonist Jesse Schilderink, die inmiddels opereert in tal van 
topforma?es (Raad van Toezicht, SPUNK!, Ro\erdam/Trondheim Collec?ve, Son Bent Braam, Libera? 
Quartet e.v.a.), alsook Inga Rothhammel (Ingen Navn Trio) die nu speelt met I Compani, drummer 
Henrik Eichler (Ing Navn Trio, Doppler Trio) en de Nijmeegse pianist Daniël van der Duim (Doppler 
Trio e.a.). Tevens zijn diverse gastmusici van Mike Roelof’s New Cats On The Block inmiddels na?onaal 
en interna?onaal onderscheiden met diverse prijzen, zoals Ildo Nandja, Hlib Baisha (Louis van Dijk 
award), Helen Svoboda en Andrew Saragossie (o.a. Meatshell, Conservatorium Award, diverse 
Australische jazzprijzen). Opgemerkt zij dat wij vrijwilligers, medewerkers van JIN en personeel van 
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Brebl niet rekenen tot de gasten of bezoekers. Voor bezoekers van Podium JIN@Kaaij en Easter Jazz 
concerten wordt een gemiddelde conserva?eve schaxng gehanteerd. 

Maand Jong Talent Bezoekers

januari New Cats On The Block #2 feat. Helen Svoboda en 
Andrew Saragossi (NL/FI/Aus)

21 en 6 gasten 

februari Ro\erdam/Trondheim Collec?ve (NL/NO) 11 en 2 gasten

februari Quartzite 4tet (NL/SLO/I) 42 en 0 gasten 

maart Jorrit Westerhof 3Times7 24 en 1 gast

april Tom van der Zaal Quintet 9: Vincent Herring (USA) 85 en 6 gasten

april Easter Jazz: Life Of Matheo,  
Libera? Quartet (I/NL),  
Ochsen

60  
60 
60

mei Young VIPs Tour: Sanne Rambags + Sun-Mi Hong 
(SK)

28 en 5 gasten

mei ArtEZ In Residence: Vermeerssen-Braam-Nijland-
Hering 4tet

32 en 2 gasten

juni New Cats On The Block #3: Mike Roelofs/Rakalam 
Bob Moses/Ryan Carniaux/Luca Müller (NL/VS/D)

35 en 0 gasten

juni ArtEZ Big Collec?ve 14 en 2 gasten

juli Podium JIN@Kaaij: Mike Roelofs / Hlib Baisha (NL/
UK)

100 nb bezoekers

augustus Podium JIN@Kaaij: Jens Meijer Quartet 100 nb bezoekers

augustus Podium JIN@Kaaij: Claudio Jr. De Rosa/Alessio 
Bruno/Ruud Voesten (I/I/NL)

100 nb bezoekers

oktober Take Note! Fes?val, 9. Fjali (SK/D), Ingen Navn Trio 
(D/I), We Are Six (NL/ES/I/SI)

29 en 2 gasten

Totaal aantal bezoekers 827

Totaal aantal betalende bezoekers 501

Gemiddeld aantal betalende bezoekers 39

Gemiddeld aantal bezoekers 52
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De reeks Jong Talent is een belangrijke tak binnen het JIN-beleid, aansluitend bij de landelijke (Fonds 
Podium Kunsten) en gemeentelijke beleidskaders: immers zij zijn de musici van de toekomst en 
investering in deze groep verdient zich terug. Niet alleen in professionalisering van muzikanten zelf,  
maar tevens in de aantrekkelijkheid van Nijmegen voor inwoners en ondernemers, binnen en buiten 
de muziek. De kwaliteit van de concerten was over het algemeen van een verrassend hoog ar?s?ek 
niveau. Naamsonbekendheid van sommige musici maakte in het verleden dat voor speciale 
jongtalentavonden, welke tevens subsidietechnisch een beperkte toegangsprijs moet worden 
gevraagd (gra?s aanbieden is dan niet mogelijk zonder afzien van SKIP-subsidie) de 
bezoekersaantallen beperkt zijn. Enkele concerten zijn echter wél gra?s aangeboden, zoals op de 
Kaaij, of binnen een fes?valsexng, waardoor de gra?s of rela?ef goedkope toegankelijkheid en het 
introducerende karakter binnen een “totaalbeleving” geen barrières vormt voor het publiek, wat zich 
weerspiegelt in de vaak ruimere bezoekersaantallen. Ar?s?ek gezien zijn de betaalde concerten in 
Brebl door het geconcentreerde, speciaal voor het talent gekomen, publiek echter evenzo belangrijk 
voor de ontwikkeling als het spelen voor een groot publiek.    
Zoals vermeld hee9 JIN naast de op zich zelfde staande reeks Jong Talent ook binnen de 
samenwerkingen met De Kaaij, Easter Jazz en Young VIPS Tour, als op Fes?val Jazz Interna?onal 
Nijmegen, aandacht besteed aan Jonge Talenten (zie tevens het item samenwerkingen).  
Het totaal aantal bezoekers voor de Jong Talent concerten lijkt sterk gedaald t.o.v. vorig jaar, echter er 
zijn ook minder concerten in deze categorie, hoewel ruim boven begro?ng, gerealiseerd t.o.v. vorig 
jaar. Bezoekersaantallen worden ook gefla\eerd door de gra?s toegankelijke Kaaij-concerten. t.o.v. 
vorig jaar stuwt het totaal daarmee omhoog, echter zijn deze concerten gra?s toegankelijk. Het 
aantal betaalde Jong Talent concerten in Brebl is echter toegenomen, hoewel we i.t.t. vorig jaar De 
Raad van Toezicht, ondanks hun jonge lee9ijd, niet langer rekenen tot Jong Talent gezien hun 
inmiddels na?onale reputa?e. Vergelijkingen met vorig jaar gaan in die zin mank. Eerder lijkt er 
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sprake van een toegenomen bereidheid van het betalend publiek om zich open te stellen voor jonge 
onbekende musici en ensembles. Tevens rekenen we dit jaar de ArtEZ in Residence concerten, vorig 
jaar goed voor gemiddeld 23 bezoekers, nu mee in deze categorie. Afgezet daartegen is er gemiddeld 
sprake van een forse toename aan bezoekers. Met een  gemiddeld aantal van 52 bezoekers en 
gemiddeld 39 betalende bezoekers lijken inmiddels goede en stabiele publiekscijfers te zijn bereikt. 
Dit geldt zeker wanneer deze worden afgezet tegen gemiddelden van andere zalen in het land, de 
rela?eve groo\e van een stad als Nijmegen en afgezet tegen een sterk gegroeid aanbod van jazz in de 
stad.  De totale en gemiddelde bezoekersaantallen getuigen nog immer van het rendement van het 
investeren in jonge talentvolle musici en ensembles en het succes van samenwerkingen binnen 
Nijmegen.  

 

Local Heroes: 7 concerten 

De serie Local Heroes is eveneens een vaste pijler onder het JIN-beleid. Immers deze Local Heroes 
vormen net zoals jong talent de basis van de jazz in Nijmegen, de ar?s?eke humuslaag waarin 
professionals, studenten en amateurs elkaar voeden en nieuwe ontwikkelingen en produc?es kunnen 
ontstaan. De koppeling en ontwikkeling van jazz in de regio is per defini?e arankelijk van een goed 
podium waar lokale/regionale musici een thuisbasis hebben. JIN werkt  dan ook bewust samen met 
lokale jazzhelden uit Nijmegen en de regio Arnhem-Nijmegen (het KAN-gebied) waaronder: Michiel 
Braam, Bo van de Graaf, Mike Roelofs, Makki van Engelen, Fred van Duynhoven, Nico Huijbregts, 
Mete Erker, Philipp Rü\gers, Yonga Sun, Pierre Courbois, René Creemers, Pieter Douma, Dion Nijland, 
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Wiro Mahieu e.v.a., welke op hun beurt regelma?g de ar?s?eke samenwerking zochten met regionaal 
en jong talent. In navolging van vorig jaar geven we lokale helden bij de concerten in Brebl bij 
voorkeur de vrije ar?s?eke hand middels onze Carte Blanche concerten, welke zij geheel op eigen 
wijze mogen invullen. Echter ook op andere loca?es gee9 verscha9 JIN hen een podium, al dan niet 
in combina?e met Jong Talent. Om die reden zijn b.v. het ArtEZ in Residence concert van Maximilian 
Hering en de New Cats On The Block concerten, waarin opkomend Jong Talent wordt gekoppeld aan 
professionals o.l.v. Local Hero Mike Roelofs, gerekend tot de Jong Talent sec?e en worden aldus niet 
hier meegeteld. Acts als de North Sea Jazz Composi?eopdracht “Twist (of H.C. Anderson’s Untaped 
Fairytales)” van de inmiddels in Amsterdam woonach?ge pianist/componist Phillipp Rü\gers wordt 
gerekend tot de Na?onale Top. 

 

In 2019 hee9 de JIN  7 Local Heroes concerten, waarvan één dubbelconcert en twee uitverkochte 
openbare Podium JIN Sessions voor publiek, georganiseerd in Brebl en op Podium JIN@DeKaaij. 
Speciaal te noemen was de stampvolle Carte Blanche avond in Brebl van meesterdrummer René 
Creemers waarin hij aantradt in maar liefst 3 forma?es en een solo set. Tevens bijzonder was het last 
minute ingelaste optreden van de vermaarde, door Parkinson getroffen, pianist René van Helsdingen 
in zijn Helsdingen Trio. 
Het gemiddeld aantal bezoekers in dit segment bleef ongeveer stabiel, met 91 (was 88 in 2018, 80 in 
2017, 62 in 2016) en bij de betaalde concerten van 77 (was 82 in 2018 en66 in 2017). Ook de 
stabiliteit in deze cijfers gee9 het succes aan van de beleidskeuze te blijven investeren in onze lokale 
en regionale professionals en hun publiek.  
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Maand Local Heroes Bezoekers

februari De Raad Van Toezicht – Podium JIN Sessions #2 90 en 4 gasten

mei René Creemers: Carte Blanche 117 en 15 gasten

juni Podium JIN@Kaaij: Richie Reichgelt Quartet 100 nb bezoekers

juli Podium JIN@Kaaij: Teun Creemers / Yonga Sun / 
Philipp Rü\gers / Nippy Noya / Mark Tuinstra

100 nb bezoekers

augustus Podium JIN@Kaaij: Dion Nijland + Pieter Douma 100 nb bezoekers

oktober De Raad van Toezicht: Podium JIN Sessions #3 72 en 9 gasten

november Helsdingen Trio 30 en 1 gast

Totaal aantal bezoekers 638

Totaal aantal betalende bezoeker 309

Gemiddeld aantal betalende bezoekers 77

Gemiddeld aantal bezoekers 91
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Excellen9e: Na9onale en Interna9onale top: 11 concerten 

JIN presenteert sinds de oprich?ng in 2001 de na?onale jazz-top van Nederland, waar mogelijk 
aangevuld met interna?onale topmusici. Voor 2019 hebben wij (gemiddeld) maandelijks een top-act 
geprogrammeerd. Deze concerten vormen de publicitaire en ar?s?eke ruggengraat van JIN, waarin de 
zowel door Gemeente Nijmegen als door het Fonds Podiumkunsten gehanteerde maatstaven van 
experiment en excellen?e worden gerealiseerd. Deze concerten dragen bij aan de regionale, 
landelijke en interna?onale uitstraling van JIN. In 2019 hee9 dit geresulteerd in 11 concerten 
waarvan één de Nijmeegse edi?e van fes?val Stranger Than Paranoia betre9 met 3 topcerten, dus 
feitelijk 13 concerten op 11 avonden. Binnen deze reeks presenteerden wij vermaarde Nederlandse 
topmusici als Benjamin Herman, Paul van Kemenade en Boy Edgar Prijswinnaar 2019 Jasper van ’t 
Hof. Maar ook mochten wederom  interna?onale wereldsterren als Ken Vandermark (VS), Bob Moses 
(VS),  Vincent Herring (VS), Jon Irabagon (VS), Ramon Valle (Cuba) en Joey Baron (VS) ons podium 
bekleden in veelal voor Nederland exclusieve optredens.  

Binnen deze reeks is ook het de Nijmeegse lustrum- edi?e (het 5e jaar!) van Fes?val Stranger Than 
Paranoia opgenomen; een samenwerking tussen JIN en Stranger Than Paranoia van Paul van 
Kemenade uit Tilburg. Het fes?val presenteert een mix van Interna?onale Top, Nederlandse 
jazzhelden en Jong Talent met cross-overs en kruisbestuivingen tussen disciplines, dwars door 
muzikale s?jlen heen. Gezien de uitstraling van Stranger Than Paranoia en het meerstedelijke 
karakter (Tilburg, Amsterdam, Nijmegen) valt dit fes?val onder Na?onale/Interna?onale top. 
Hetzelde geldt voor de openingsavond van Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, tradi?oneel in Brebl 
en geprogrammeerd door JIN. Gezien de handling/booking van dit optreden door Lux plaatsvindt 
tellen wij de bezoekersaantallen hier niet mee. Wel mag vermeld worden dat het een zeer succesvolle 
uitverkochte avond betrof die, ondanks dat drumlegende Louis Moholo in de line up door 
gezondheidsproblemen verstek moest laten gaan, zeer posi?eve reac?es ontlokte aan pers en 
publiek. Speciale ar?s?eke vermelding gelden zeker ook de in Nederland exclusieve optredens bij 
Podium JIN van het duo Ken Vandermark / Terrie Ex in de Thiemeloods en het mul?na?onale Bureau 
Of Atomic Tourism, alsook het optreden van MixMonk 9. Joey Baron en de cd-registra?e annex 
premiere van het 13-koppige Son Bent Braam o.l.v. Michiel Braam op de Nijmeegse edi?e van 
Stranger Than Paranoia op de kerstavond. 

Maand NaGonale en InternaGonale Top Bezoekers

januari Benjamin Herman’s Bughouse 83 en 6 gasten

januari Tini Thomsen: MaxSax 55 en 2 gasten

maart Estafest: 10 jaar! 78 en 6 gasten

april Philipp Rü\gers: Twists (H.C. Andersen's Untaped 
Fairy Tales) North Sea Jazz Composi?eopdracht

12 en 4 gasten

april Jasper van 't Hof BE Trio (Buma Boy Edgarprijs Tour) 45 en 7 gasten

juni Ken Vandermark (VS) & Terrie Ex (Thiemeloods) 15 en 2 gasten

juni Ramon Valle Trio (Cuba) 61 en 5 gasten
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In het topsegment is er sprake van stabiliteit in het totaal als gemiddeld aantal betalende bezoekers 
(gemiddeld 59 tegenover 62 betalende bezoekers in 2018), alsook 65 gemiddeld in totaal tegen 68 
vorig jaar. Opgemerkt hierbij zij dat wij dit jaar de bezoekers voor de openingsavond van FJIN, 
steevast uitverkocht, niet langer hebben meegeteld aangezien niet JIN maar Lux hiervoor de rece\e 

oktober Opening FJIN: Paul van Kemenade’s South African 
Connec?on (NL/SA)

nvt

november Alex Simu Quintet (RO/D/NL): Echoes of Enescu 
(i.s.m. Europalia).

42 en 3 gasten

december Bureau Of Atomic Tourism (VS/BE/F/SW/NO) 40 en 3 gasten

december Stranger Than Paranoia fes?val: Van Kemenade/
Busch, Mixmonk (B/VS), Son Bent Braam

159 en 18 gasten

Totaal aantal bezoekers 646

Totaal aantal betalende bezoeker 590

Gemiddeld aantal betalende bezoekers 59

Gemiddeld aantal bezoekers 65
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ontvangt. Daarnaast tellen wij de bezoekers voor de fes?valavond van STP niet driemaal, voor ieder 
concert apart, aangezien het immers dezelfde bezoekers betre9.  
Deze bezoekersaantallen zijn vergelijkbaar met eerdere jaren en met andere landelijke podia, zeker 
gezien het feit dat de nadruk ligt op ar?s?citeit en diversiteit binnen het totale jazzspectrum van de 
(inter)na?onale top, en Brebl een klein podium betre9 met een beperkte capaciteit. Dit betekent dat 
JIN, overeenkoms?g de ar?s?eke richtlijnen van het Fonds Podium Kunsten, tevens inzet op meer 
kwetsbare en vaak exclusieve concerten naast evidente publiekstrekkers (welke immers ook op 
andere en grotere podia zijn terug te vinden). Opvallend in 2019 is de stabiliteit in bezoekersaantallen 
voor de Nijmeegse edi?e van Stranger Than Paranoia, dat voor het tweede jaar op rij was uitverkocht; 
het defini?eve bewijs dat ook op kerstavond met een aansprekende programmering een succesvolle 
fes?valavond kan worden gerealiseerd. 

 

Samenwerkingen 

Binnen dit onderdeel een toelich?ng op onze presta?es in samenwerking met andere podia buiten 
onze vaste loca?e Brebl. JIN is een katalysator voor jazzontwikkelingen in de stad waarbij wij 
samenwerken met diverse par?jen om een zo’n breed mogelijk jazzpalet aan te bieden aan het 
publiek. Naast onze vaste partners als Jazzin Brebl, ArtEZ, I Compani, Michiel Braam, De Raad van 
Toezicht en Stranger Than Paranoia werken we ook samen met De Kaaij, Easter Jazz en de vanuit de 
Vereniging van Improvisa?e Podia georganiseerd (na?onale) Nacht van de Jazz (geannuleerd voor 
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2019) en de Young VIPS Tour. Nieuw was de prexge samenwerking met de Thiemeloods, waar we op 
de zondagmiddag naar mochten uitwijken toen Brebl reeds bezet was.  
Tijdens Easter Jazz hee9 JIN de programmering in The Shuffle verzorgd met een drietal jonge 
forma?es waarin de beste jonge jazzmusici van Nederland zijn vertegenwoordigd . Ook de gra?s 
toegankelijke concerten in juli op Cultureel Terras De Kaaij zijn gecon?nueerd, dit jaar met 7 
concerten van (inter)na?onaal jong toptalent alsook lokale helden en gerenommeerde topensembles 
als I Compani. Opgegeven bezoekers zijn een gemiddelde schaxng van het publiek. Tevens hee9 JIN 
wederom het openingsconcert van Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen verzorgd, een samenwerking 
met Jazz Interna?onal Ro\erdam, Lux, Lindenberg, Doornroosje en Brebl, waarbij JIN naast de 
programmering van deze avond de marke?ng en pr hee9 ondersteund, en in de kassavrijwilligers 
voor de avond. Idem voor de programmering, pr en vrijwilligers voor The Shuffle op fes?val Easter 
Jazz, de jazzprogrammering op De Kaaij en in pr en marke?ng tevens de concerten van Jazzin Brebl ; 
dit alles zonder financiële tegenpresta?e, waarbij incidenteel tevens een deel aan de 
programmakosten wordt toegevoegd om een voor JIN acceptabele kwaliteit te kunnen waarborgen . 
De inkomsten van de betaalde concerten en/of horeca-opbrengsten zijn hierbij geheel voor de 
samenwerkingspartners. JIN s?muleert hiermee, conform haar doelstelling, de gemeentelijke 
Cultuurvisie en de samenwerkingsafspraken in de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek Nijmegen 
2017-2019, en de ontwikkeling van jazz in Nijmegen en de Regio Arnhem-Nijmegen (het 025-
convenant). Het succes hiervan wordt weerspiegeld in de hoge gemiddelde bezoekersaantallen, niet 
alleen wanneer de gra?s toegankelijke concerten worden meegenomen, maar evengoed in het 
betaalde segment (voor aantallen zie eerdere overzichten), waarbij FJIN en STP veelal voor 
uitverkochte zalen garant staat. 
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Conclusie 

In 2019 hee9 JIN 33 concerten (fes?val STP, de Carte Blanche van René Creemers en het Take Note 
Fes?val met ieder 3 of 4 concerten telt hierbij allen als één concertavond, het betre9 immers 
dezelfde bezoekers ; de opening van FJIN is niet mee gerekend) georganiseerd, deze concerten 
werden in totaal door 2111 mensen bezocht (dubbelingen bij fes?vals uitgezuiverd). De 
bezoekersaantallen zijn daarmee gestabiliseerd t.o.v. de vorige twee jaar. Het gemiddelde aantal 
bezoekers per concert komt daarmee uit op  64.  
In het betaalde segment werden in totaal 27 betaalde concerten (tegenover 29 in 2018) c.q. 
fes?valavonden georganiseerd voor in totaal 1400 betalende bezoekers: gemiddeld 52 betalende 
bezoekers. Dit is overeenkoms?g 2017 en een daling t.o.v. vorig jaar (62). Dit is mede te wijten aan 
licht tegenvallende bezoekersaantallen bij Easter Jazz in het afgelopen jaar en het gegeven dat de 
openingsavond van FJIN niet langer is meegeteld in de aantallen. Wanneer dat wordt verdisconteerd 
is er sprake van stabiliteit in bezoekersaantallen, na jaren van gestage groei. Wanneer de betaalde 
concerten (dus zonder de Kaaij-concerten) vanuit de samenwerking met Fes?val Jazz Interna?onal 
Nijmegen en Easter Jazz, waarbij de rece\e opbrengst immers niet ten goede komt aan JIN, hierbij 
niet worden meegerekend, is er sprake van een totaal van 1220 betalende bezoekers, en een 
gemiddeld aantal betalende bezoekers van 51, nagenoeg gelijk aan de gemiddeld 53 betalende 
bezoekers het voorgaande jaar. Kortom: 2019 was wederom een topjaar voor Jazz en Impro Nijmegen 
met uitstekende presta?es, mede gezien het feit dat JIN niet geprogrammeert vanuit commerciële 
mo?even maar zich richt op muzikale diversiteit en investering in het ar?s?eke klimaat voor 
jazzprofessionals en jonge musici. Het zijn immers dit soort concerten waarvoor subsidie in de eerste 
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plaats is bedoeld. Dat dit een juiste keuze is van zowel ons beleid als van de gemeentelijke 
doelstellingen wordt weerspiegeld in de stabiele bezoekersaantallen in de segmenten Jong  Talent en 
Local Heroes. Hetzelfde succes is terug te zien in de maximale bezoekersaantallen van de 
samenwerkingen met partners binnen en buiten de stad. Opmerkelijk blij9 ook het stabiele gegeven 
dat (inter)na?onale topacts niet per sé meer bezoekers trekken dan lokale helden. Ook dit 
beves?gt nog eens genoemde investering in een brede humuslaag voor jazz in Nijmegen, ondanks het 
hoge ar?s?eke gehalte van diverse topconcerten.  

In vergelijking met 2018  was het totaal aantal concerten van Podium JIN nagenoeg gelijk gebleven 
(33 tov 31 vorig jaar). Echter was er tov 2018 sprake van ruim meer concerten op de Kaaij, welke niet 
door JIN gefinancierd worden, en iets minder concerten in Brebl. De reden hiervoor is een toename 
in kosten, met name programmakosten, zaalhuur, techniek en energiekosten, cateringkosten en 
BUMA-afdrachten, welke gedeeltelijk konden worden opgevangen door een kleine s?jging in 
gemeentelijk subsidiebudget.  
Het totaal aantal jazzconcerten in Nijmegen is daarmee op het niveau gebleven van 2018, waarbij 
conform de afspraken in de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek 2017-2019 wekelijks een 
jazzconcert plaatsvindt en minimaal maandelijks een na?onaal of interna?onaal topconcert.  

Evenals voorgaande jaren bestonden de belangrijkste partners van JIN hoofdzakelijk uit partners uit 
het veld van ongesubsidieerde ondernemers, als Brebl, De Kaaij en Easter Jazz (i.s.m. horeca 
Nijmegen-Oost). In het geval van het Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, betrof het samenwerking 
met de geves?gde culturele instellingen LUX, Lindenberg, Doornroosje, Vereeniging, Brebl en 
Thiemeloods en in het geval van fes?val Stranger Than Paranoia met Paul van Kemenade als cultureel 
ondernemers. Deze samenwerkingen leveren voor JIN hoofdzakelijke geen inkomsten op, doordat de 
entreegelden (m.u.v. fes?val Stranger Than Paranoia) voor de samenwerkingspartner waren, waarbij 
veelal JIN de ar?s?ek uitvoerende of publicitair/produc?oneel ondersteunende par?j is. Puur vanuit 
eigen budget kunnen wij deze aantallen niet verwezenlijken. Dank gaat dan ook uit naar de partners 
die dit mede hebben mogelijk gemaakt en daarmee bijdragen aan een goed jazzklimaat in de stad.  
  
Bovenstaande cijfers onderstrepen de aanbevelingen van de de gemeente Nijmegen en de 
presta?eafspraken in de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek 2017-2019, namelijk dat het 
investeren in jong talent en lokale – en regionale musici, met andere woorden in de basis en 
ontwikkeling van jazz in de stad, alsook in samenwerkingen tussen par?jen, loont én wordt 
gewaardeerd door het publiek. Het gegeven dat de gemiddelde bezoekersaantallen hiervoor 
wederom zelfs die van de na?onale top overtreffen gee9 aan dat het hierbij niet enkel een 
investering in de toekomst betre9 maar direct rendement oplevert voor jonge en professionele 
musici in de stad. Maar belangrijker nog: dat een afgewogen, gebalanceerde programmering met 
sterke wortels in de stad tevens aansluit bij de vraag en betrokkendheid van het publiek. 

Publiekswerving  

Een belangrijk onderdeel voor het aantrekken van publiek is gedegen publiciteit, zeker in het geval 
van jazz en improvisa?emuziek, waarvoor in de media maar weinig plek is ingeruimd. Binnen onze 
publiciteit gebruiken wij een aantal middelen: 

Social Media: 
Deze media (Facebook/Twi\er/Youtube) spelen een belangrijke rol binnen onze publiciteit. 
Zowel via de JINjazz, Jazzin Brebl en de Brebl facebookpagina’s wordt publiek op de hoogte gehouden 

 17
Stichting Jazz & Impro Nijmegen, Sint Annastraat 211, 6525GM Nijmegen.  
i: www.podiumjin.nl  e: will.reichgelt@gmail.com .  
RSIN 810411854.   KVK 09119924.   Bank NL46 ABNA 0553 9593 60. BTW NL 0810411854801. 

http://www.podiumjin.nl
mailto:will.reichgelt@gmail.com


 

van onze concerten. Inmiddels hebben de verschillende facebookpagina’s een ruime en gestaag 
toenemende schare van volgers: JIN 1555 volgers, JazzinBrebl 646 en Brebl 7936 volgers. Tevens 
worden onze concerten gedeeld door de Facebookaccount van Jazzstad Nijmegen. Live 
concertregistra?es (of delen daarvan) worden goed bekeken op zowel Facebook als gelinkt naar de 
JIN website, met vaak vele honderden views.   
( h\ps://www.facebook.com/Podium-JIN-Nijmegen-251342608214089/ ) 
Onze Twi\er-account kent 350 volgers, en kende 388 tweets, maar is de afgelopen 3 jaar bij gebrek 
aan pr-medewerkers, niet meer gebruikt.  Naast onze eigen Facebookpagina zijn de pagina’s van de 
muzikanten en ensembles essen?eel: Door ons aangemaakte evenementen worden gedeeld met de 
musici en ensembles omzodoende nog een groter bereik te hebben. Ook ons vaste publiek is zeer 
betrokken via de sociale media en deelt en promoot onze ac?viteiten. 
Op Youtube zijn we een eigen kanaal begonnen waarbij we registra?es van de concerten plaatsen. 
Ook via deze weg vinden nieuwe videokijkers de weg naar onze website.  
( zie: h\ps://www.youtube.com/channel/UCag_-H-3rtxcBg-ox12SAHg ) 

Flyers/posters/visitekaartjes: 
Met ingang van 2018 is JIN gestopt met de verspreiding van kwartaalposters. Verspreid worden enkel 
nog de flyers met daarop de concerten die per kwartaal plaats vinden. Deze flyers worden verspreid 
door JIN op een kleine 100 plekken in Nijmegen/Arnhem en omstreken, variërend van culturele 
podia, zalen, cafe’s, restaurants, winkels, wijkcentra tot bibliotheken. Bij jazzconcerten in Lux wordt 
met enige regelmaat ac?ef en passief geflyerd door JIN. Daarnaast worden flyers verstuurd naar de 
belangrijkste jazz-zalen van Nederland. JIN biedt immers ook concerten welke uniek zijn in Nederland 
of in de weide omgeving. De flyers hebben een nieuw ontwerp gekregen sinds 2017, gekoppeld aan 
de nieuwe huiss?jl van de website, en worden nu dubbelgevouwen geprint. Tevens zijn enkele 
duizenden visitekaartjes met daarop info betreffende de nieuwsbrief (concertagenda) voor jazz in 
Nijmegen ac?ef uitgedeeld bij concerten en op de verschillende fes?vals, wat hee9 geresulteerd in 
?entallen nieuwe inschrijvingen. Last-but-not-least worden diverse JIN-concerten opgenomen in de 
tourposters van tal van optredende musici en aldus landelijk verspreid.  

                                                            

Website: 
Vanaf 2018 hee9 JIN een nieuwe website gelanceerd: www.podiumjin.nl  welke eveneens is gelinkt 
aan het domein www.jinjazz.nl . De website is ontworpen door Emil Roes van www.eigenterrein.nl 
digital marke?ng, en wordt mede ondersteund door Milko Kretschmann van www.phpconsult.nl . De 
website is volledig vernieuwd in site lay-out, content, omvat een frisse nieuwe huiss?jl en is compleet 
database gekoppeld. De nieuwe website is eigen?jds in ontwerp, capaci?ef voor desktop, tablets en 
smartphones in alle mogelijke formaten en biedt tal van mogelijkheden om publiek van meer 
informa?e te voorzien in woord, beeld en geluid.  
Er is uitgebreid ruimte voor foto’s en video van concertregistra?es (zie: h\p://jinjazz.nl/foto-
impressie/ ) en natuurlijk interac?eve concer?nforma?e ( h\p://jinjazz.nl/agenda/ ).  
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Nieuwsbrief, visitekaartjes en flyers zijn hier in de beeldtaal aan gekoppeld om zodoende een 
uniforme uitstraling te hebben, en hebben tevens een update gekregen in (web-)layout, menu en 
kleurstelling.  
Door genoemde aanpassing weten bezoekers sneller hun weg kunnen vinden op zoek naar 
aankomende concerten en overige informa?e omtrent ar?esten, ensembles en JIN, in een lichtere, 
compactere vorm. Op onze website worden onze concerten aangekondigd met embedded muziek- en 
videofragmenten. Wij benaderen ook de musici/ensembles zodat zij de concerten ook op hun eigen 
website plaatsen.  
Middels de website van De Nacht van de Jazz wordt JIN  landelijk gepromoot, alsook via de website 
van de VIP (Vereniging van Improvisa?e Podia). 

Nieuwsbrief: (concertagenda) 
Wekelijks versturen wij via Mailchimp een, tevens compleet in huiss?jl opgemaakte en interac?eve 
nieuwsbrief naar onze abonnees, voorzien van concer?nfo, foto-, muziek- en videomateriaal.  
Het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief is door de investering in ICT, pr en marke?ng enorm met 
meer dan 100 abonnees toegenomen. De opmaak is een samenwerking tussen online marketeer Emil 
Roes en inhoudelijk/tekstueel door voorzi\er Harold van Grinsven, en is dit jaar aangepast tot een 
compactere en ‘lichtere’ vormgeving.  
De “open rate” varieert tussen de 40 en 50% (mondiaal gemiddelde in de muzieksector is 15,5%), wat 
gigan?sch hoog is, en de betrokkenheid van ons publiek weerspiegelt. Dit gee9 ook aan dat het pr en 
marke?ngbeleid van JIN uiterst succesvol is en enorm wordt gewaardeerd.  
Data tonen dat de nieuwsbrief zelfs een interna?onaal bereik hee9, met gemiddelde “opens” van 
78% in Nederland, 18% in de VS, en rond de 1 a 2% in resp. België, Duitsland en de UK. Opvallend is 
dat kennelijk de programmering van JIN door een hoog aantal personen, mogelijk musici, boekers en 
programmeurs, nauwle\end wordt gevolgd.  Er is kortom sprake van een toegewijd publiek dat graag 
op deze wijze wordt geïnformeerd over de programmering en ac?viteiten van JIN. 
Voorbeeld nieuwsbrief: h\ps://mailchi.mp/8a81a644c28c/trifid-dirk-overbeek-trio-with-
strings-1249853  

Enquête onder de bezoekers 
Jaarlijks peilen we middels een enquête onder de geregistreerde abonnees van de mailing en bij 
musici hoe ze de JIN concerten ervaren. Een kleine greep uit de reac?es van musici: 

Morris Kliphuis: “Podium JIN in Brebl is in korte 5jd één van de mooiste jazzpodia van Nederland 
geworden. Een plek waar je de beste nieuwe muziek kunt horen, waar zowel publiek als musici graag 
komen, en waar de sfeer al5jd goed is. Zuinig op zijn!” 

Felix Schlarmann (BRUUT!): “De concerten van Podium JIN bij Brebl zijn een geweldige jazz serie op 
een bijzondere plek in Nijmegen. Door de sfeer van de loca5e en het enthousiaste publiek is het voor 
ons een plek waar we graag spelen en al5jd graag terugkomen!” 

Michiel Braam: “JIN zet, met onvermoeibaar enthousiasme en jaloersmakend doorzeHngsvermogen 
de lange Nijmeegse tradi5e in het presenteren van geïmproviseerde muziek, waarin vernieuwing 
centraal staat, voort.” 

Persberichten: 
Ruim voor elk concert worden persberichten verstuurd naar dagbladen, jazzbladen, literaire bladen, 
magazines, e-zines, websites, persbureaus, lokale radio en tv en collega-podia lokaal en regionaal. 
Met name bijzondere en lokale ini?a?even krijgen hierbij ruim aandacht in de media. 
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Culturele agenda’s en e-zines: 
JIN voegt haar concerten toe aan alle lokale uitgaansagenda's en landelijke agenda's die gericht zijn 
op muziek. Met een aantal van deze culturele agenda’s hebben wij persoonlijk contact. Zo besteedt 
Ugenda met grote regelmaat aandacht aan concerten in Brebl en organiseren we onregelma?g een 
“Draaiomjeoren concert”, waarbij het toonaangevende jazzweblog Draaiomjeoren een belangrijk deel 
van de publiciteit op zich neemt. Ook met 3voor12 (VPRO) hebben wij korte lijnen. Concerten van JIN 
worden ook bij hen onder de aandacht gebracht. Verder zijn de concerten van JIN op diverse 
culturele agenda’s als ook muziekwebsites, zowel lokaal als landelijk, terug te vinden welke de inhoud 
overnemen. De programmering van JIN is verder structureel terug te vinden op print in QV Nijmegen, 
de Brug en de Gelderlander.  

AdvertenGes en recensies: 
Onregelma?g hee9 JIN een halve pagina ingekocht in Quo Vadis Nijmegen, hét uitgaansmagazine 
voor Nijmegen en omstreken, waarin o.a. het programma voor dat kwartaal wordt aangekondigd, 
echter het budget hiervoor was in 2019 beperkt. In verschillende media (kranten, e-zine, websites) 
worden vooraankondigingen overgenomen en verschijnen er met enige regelmaat lovende recensies 
van onze concerten, zoals in De Gelderlander, de Volkskrant, Ugenda en Jazzenzo. Verschillende 
recensies van het afgelopen jaar zijn terug te vinden op de JIN website ( h\p://jinjazz.nl/media-over-
jin/ ) en facebookpagina.  

Radio en TV: 
Met regelmaat is er vanuit de lokale én na?onale radio en TV aandacht voor de JIN concerten, zoals 
N1, De Muzen, maar ook in toonaangevende culturele programma’s als VPRO’s Vrije Geluiden op 
radio en tv en De Wereld Draait Door. Van verschillende JIN-concerten in Brebl zijn opnamen gemaakt 
door Bas Andriessen en Michel Holla, welke via lokale tv (N1) alsook Youtube-kanalen en via 
Facebook worden uitgezonden en zijn terug te zien. Wij houden de lokale radio en tv zenders dan ook 
goed op de hoogte van onze ac?viteiten. Met regelmaat wordt JIN vermeld binnen NPS 6 Soul en 
Jazz, de Concertzender, N1, VPRO en de NPS. 
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Samenwerking: 
Vanuit het samenwerkingsbeleid zoals neergelegd in de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek 
2017-2019 wordt sinds het najaar van 2019 een gezamenlijk jazzladder voor Nijmegen aangeboden 
op flyers, website en facebookpagina van Jazzstad Nijmegen, waarmee het publiek kan worden 
voorzien van een afgestemd totaalaanbod van jazz in Nijmegen.  
Daarnaast neemt JIN de Jazzin concerten van Brebl stelselma?g opin de website van Podium JIN, in 
nieuwsbrieven, flyers en posters en deze worden wederzijds ac?ef gepromoot via social media. Dit 
alles kon rekenen op posi?eve reac?es van het publiek, dat gebaat is bij een goed overzicht van het 
totaalaanbod van jazz in Nijmegen.  
Publiekswerving gaat daarnaast voor een groot deel van mond tot mond. De kwaliteit en 
aard van onze concerten, maar ook de sfeer van de concertomgeving, spelen een grote rol. Beiden 
hebben ruim aandacht gekregen dit jaar. Investeringen van Brebl in de geluidsinstalla?e, verwarming 
en luchtverversing resulteerden en sterk verbeterde geluidskwaliteit en omgevingscomfort. De 
geluidskwaliteit is in 2018 door een vernieuwde front of house welke door JIN wordt gehuurd van 
topklasse. Vooral in semi-akoes?sche sexng is de geluidsbeleving subliem. JIN-concerten in Brebl 
worden door publiek, muzikanten en media inmiddels geroemd om hun tegelijker?jd avontuurlijke, 
crea?eve maar tevens persoonlijke en in?eme karakter. Debet hieraan zijn niet enkel de hippe 
omgeving en ligging van Brebl zelf als genreovers?jgende culturele broedplaats of hotspot. De 
inrich?ng is variabel en concerten vinden plaats op een vlakke vloer waarbij het publiek in een 
informele sexng plaats kan nemen direct voor de muzikanten, welke veelal semi-akoes?sch worden 
versterkt. De geringe afstand van publiek en muzikanten maakt in?em contact mogelijk, waarbij 
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muzikanten zich le\erlijk niet kunnen verschuilen en het publiek deel wordt van een even in?eme als 
intense muziekbeleving. Samen met de muzikanten zit het publiek veelal ín de muziek.  

Publieksontwikkeling: 
In 2019 is de  verbreding en langzame verjonging van het publiek stabiel gebleven, hoewel deze ook 
fluctueert met het muziekaanbod. De redenen hiervoor zijn divers. Een belangrijke factor is de loca?e 
van de concerten: Hoewel Brebl gezien de diversiteit in lee9ijdsopbouw van ons publiek absoluut 
geen plek exclusief voor jongeren is (het vaste publiek en oudere publiek weet ons nog eveneens te 
vinden) is het duidelijk dat Brebl als entourage jongeren en studenten wél aanspreekt, waar dit bijv. 
op de voorgaande loca?es van JIN (Lux, Lindenberg) veel minder het geval was. Ook de 
‘laagdrempeligheid’ draagt hier ongetwijfeld aan bij, alsook het ‘hippe’ karakter, waar jongeren 
gezien willen worden en tevens lee9ijdsgenoten mee naar toe kunnen trekken. Ook de rela?ef 
guns?ge prijsstelling van diverse concerten speelt hierbij een rol, getuige ook het aantal kaarten 
verkocht met jongerenkor?ng. Hetzelfde kan in die zin gezegd worden over de concerten welke plaats 
vonden in Doornroosje en aansluitend in Brebl binnen fes?val FJIN, waarbij jongeren in het publiek 
zeer sterk waren oververtegenwoordigd. De concerten op De Kaaij, tevens gra?s toegankelijk, hadden 
eveneens een introducerend effect op jongeren en overig publiek wat op deze wijze laagdrempelig 
kennis kon maken met jazz en improvisa?emuziek. 
Of ook de nieuwe, moderne, huiss?jl en website hee9 bijgedragen aan verjonging van het publiek 
wordt komend jaar onderzocht ; tot op heden is dit onbekend. 
Belangrijke aantrekkingskracht hebben de inhoudelijke reeksen ArtEZ in Residence en de Jong Talent 
reeks. De reden is simpel: jonge musici brengen jonge collega musici en vooral ook jong publiek mee. 
Met uitzondering van een enkel “kopstuk” dat als voorbeeld geldt zijn jongeren niet voornamelijk 
gericht op de ‘oude ro\en’ of grote namen uit de jazz. De indruk is dat zij zich daarmee niet kunnen 
of willen iden?ficeren maar zich daarentegen meer richten op exponenten van een jongere genera?e 
die (m.u.v. de Lindy Hop rage) zich niet langer richt op swing of (be-)bop maar meer op jazzrock en 
crossovers rich?ng electronische muziek, dance, funk, soul, groove-jazz, dansbaar swingende brass-
bands en vernieuwende en inspirerende jonge vocalisten en instrumentalisten als Sanne Rambags en 
Kika Sprangers. 

JIN en de gemeente Nijmegen   

Met de gemeente is gedurende het jaar contact onderhouden t.a.v. de voortgang van de 
samenwerking met de partners en de gemeentelijke presta?eafspraken. JIN hee9 alle aandacht voor 
het door gemeente gewenste beleid waarin subsidiegelden voor maximaal rendement ten goede 
komen aan musici, waarbij de basis wordt gevormd door de professionals en de ontwikkeling van het 
jazztalent dat aanwezig is in de stad. Deze basis wordt aangevuld met de ar?s?eke na?onale – en 
interna?onale top voor een afgewogen  presenta?e van jazz in al zijn diversiteit, ten behoeve van het 
publiek. S?ch?ng JIN waardeert de gemeentelijke subsidiëring van jazz, de belangrijkste pijler onder 
de s?ch?ng, als een gezamenlijk uit belas?nggeld van alle Nijmeegse burgers opgebrachte 
financiering voor een belangrijke culturele stroming in de stad, met een lange historie. JIN ziet het 
dan ook als haar plicht zo transparant mogelijk, tegen een minimum aan overhead, subsidiegelden zo 
breed mogelijk, voor een zo groot mogelijke diversiteit aan publiek, musici, professionals en amateurs 
aan te bieden op zoveel mogelijk plekken in de stad, tegen een zo laag mogelijk tarief. Ons doel is 
geen winst, maar van Nijmegen op jazzgebied een aantrekkelijke stad te maken en houden voor 
burgers, professionals en bedrijven. We zijn van mening daarin uitermate goed te slagen.  
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Samenwerking met gemeentelijke podia en organisaGes  

JIN hee9 sinds 2015 ac?ef gepar?cipeerd in de samenwerkingsbijeenkomsten welke onder 
voorzi\erschap van JIN samen met ketenintendant Doornroosje hebben plaatsgevonden t.a.v. de jazz 
en actuele muziek in Nijmegen en zoals vastgelegd in de door diverse partners op het gebied van jazz 
in Nijmegen getekende Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek Nijmegen 2017-2019. De geplande  
evalua?e van het convenant hee9 op last van de gemeente eind 2019 plaatsgevonden en 
geresulteerd in een rapport, waaruit samengevat blijkt dat jazz zich in Nijmegen sterk hee9 
ontwikkeld in de afgelopen jaren, echter dat m.u.v. Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, dit proces 
eerder ondanks dan dankzij de samenerwerkingsafspraken hee9 plaatsgevonden. Het totaal aantal 
concerten en het totale publieksbereik hee9 zich in deze jaren gestabiliseerd na een periode van 
sterke groei.  JIN is in deze jaren de aanbieder gebleven van de meeste jazz-evenementen in 
Nijmegen, gevolgd door Brebl. De transparan?e en verantwoording van de gezamenlijke besteding 
van subsidiegelden liet bij enkele partners te wensen over.  Hetzelfde gold voor het gezamenlijk 
afstemmen van subsidie-aanvragen. De evalua?e is aangeboden aan de gemeente Nijmegen en zal 
dienen als basis voor striktere samenwerkings- en presta?e-eisen voor de komende jaren. 

Met Lux, Lindenberg, Brebl, Doornroosje en Jazz Interna?onal Ro\erdam is wederom samengewerkt 
t.b.v. de vierde edi?e van Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen. JIN hee9 als partner hierin de 
programmering voor de openingsavond voor haar rekening genomen, echter niet langer de boeking 
of handling. JIN programmeur Patrice Zeegers hee9 als zelfstandige, dus niet vanuit JIN, de func?e 
van co-programmeur van het Fes?val vervult, wat hee9 geresulteerd in een ar?s?ek en commercieel 
succesvolle vierde edi?e van FJIN. 
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Regionale samenwerking 

JIN hee9 statutair tot doel: “het bevorderen van jazz gerelateerde muziek en improvisa?e in de 
regio’s Nijmegen en Arnhem (het KAN-gebied), onder meer door het organiseren van concerten, 
optredens, evenementen, fes?vals, cursussen, workshops en andere jazz- en improvisa?emuziek 
gerelateerde bijeenkomsten.” Er is sprake van een gedegen samenwerking en korte lijnen met het 
ArtEZ conservatorium en musici uit de regio. Samen met ArtEZ is de avond ArtEZ in Residence 
voortgezet, welke deels tevens is omgezet in het concept Take Note!. Daarnaast is er met regelmaat 
overleg met ArtEZ alsook met kenners uit de regio om ?jdig jonge talenten te signaleren voor de 
reeks Jong Talent. Een gedegen samenwerking is er ook met in de regio aanwezige topmusici zoals 
Pierre Courbois, Bo van de Graaf, Michiel Braam, Makki van Engelen, Wiro Mahieu, Philipp Rü\gers, 
Mete Erker, Dion Nijland, Yonga Sun, Mike Roelofs, Fred van Duijnhoven en Nico Huijbregts. Deze 
musici spelen met regelmaat binnen de Local Heroes reeks. 

Landelijke samenwerking 

JIN is lid van de Vereniging van Improvisa?e Podia, waarin de belangrijkste jazzpodia van Nederland 
zijn verenigd, en waarmee meermaals per jaar wordt vergaderd. Onderwerpen zijn o.a. afstemming 
van nieuwe ontwikkelingen in beleid tussen podia, de verkiezing en tour van de Young VIPS, en 
subsidiemogelijkheden. Tradi?egetrouw biedt JIN de Young VIPS tour een podium. JIN is binnen de 
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VIP bovendien lid van de commissie welke zich bezig houdt met (jong) talentontwikkeling op 
na?onaal niveau. Middels de samenwerking met Jazz Interna?onal Ro\erdam in Fes?val Jazz 
Interna?onal Nijmegen vindt uitwisseling plaats op het gebied van programmering en interstedelijke 
uitwisseling.  
Verder hee9 JIN dit jaar voor de vijfde maal deelgenomen aan het interstedelijke Stranger Than 
Paranoia Fes?val, dat eveneens plaats vindt in Paradox Tilburg en het Bimhuis in Amsterdam. 
Daarnaast is de JIN middels programmeur Patrice Zeegers jaarlijks vertegenwoordigd op de 
Nederlandse Jazzdag, nu genaamd InJazz, en de Europese jazzbeurs JazzAhead in Bremen, alsook in 
de jury van de Erasmus Jazz Prijs.   

Bestuur en OrganisaGe 

Het bestuur van de JIN bestond in 2017 uit Harold van Grinsven (voorzi\er), Marco Sassen 
(penningmeester), Karin Peters (bestuurslid) en Will Reichgelt (secretaris). 
Het bestuur werd bijgestaan door Milko Kretschman (websitebeheer), Anneke Zuurveen (PR/
publiciteit), Emil Roes (online marke?ng & fotografie) en Patrice Zeegers (programmeur/publiciteit). 
Het bestuur vergadert om de 6-8 weken. Vrijwilligers voor kassa en ontvangst zijn Wim Brooimans, 
Jeske Jansen, Karlijn Hermsen en Anneke Zuurveen. 

 

Financiële verantwoording 
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De gemeente hee9 voor 2019  € 20.000 subsidie verleend voor het organiseren van minimaal 20 
concerten. Tevens hee9 de JIN een accredita?e bij het Fonds Podiumkunsten in het kader van de 
SKIP-regeling, verleend voor het organiseren van jazzconcerten in Brebl. Daardoor komt de JIN in 
aanmerking voor een tekortsubsidie van 50% van de verliezen die kan oplopen tot maximaal € 
15.000. JIN hee9 in 2019, waar 20 concerten in Brebl waren begroot, er 23 in Brebl georganiseerd, 
waarvan 2 fes?valdagen, waaronder het nieuwe Take Note Fes?val en de Nijmeegse edi?e van 
fes?val Stranger Than Paranoia. Verder is een concert in de Thiemeloods georganiseerd, is een 
fes?valdag verzorgd in The Shuffle binnen fes?val Easter Jazz met 3 concerten, en vonden er 7 
Podium JIN@DeKaaij concerten plaats.  
Dit resultaat is te danken aan een s?jging van het gemeentelijk budget waarmee de gestegen kosten 
konden worden opgevangen en samenwerkingsverbanden waarbij JIN de ar?s?eke invulling, 
organisa?e en arandeling verzorgde, en welke aldus kostentechnisch slechts beperkt drukten op de 
begro?ng. Bij stabiele bezoekersaantallen was er sprake geweest van een rela?eve daling van rece\e 
inkomsten, waarbij de prijsstelling van concerten bepalend is geweest. Toegangsprijzen zijn omwille 
van een brede toegankelijkheid niet verhoogd maar constant gehouden.  De totale uitkoopkosten zijn 
bij nagenoeg evenveel concerten gestegen, conform de Fair Use / Fair Prac?ce code, welke voorziet in 
eerlijke betaling van musici. Vanzelfsprekend gelden hogere uitkoopsommen voor grote ensembles, 
hogere uitkoop voor publiekstrekkers alsook een faire bekos?gingsstructuur naar musici. Gezien het 
rela?ef grote aandeel van jong talent en lokale musici is daardoor sprake van een le\erlijke financiële 
investering in jonge en Nijmeegse muzikanten om zich economisch te kunnen handhaven en 
ontwikkelen. Echter zijn kosten voor programmering, techniek, catering, verwarming en BUMA-
afdrachten licht gestegen, echter overige kosten ook gedaald en overige opbrengsten gestegen. 
Samengevat konden de het gegroeide nega?eve resultaat t.o.v. vorig jaar worden opgevangen door 
de s?jging in subsidie, daarmee uitkomend op een ne\o resultaat cq winst van 483 euro. Aldus is er 
sprake van een gezonde financiële balans en maximale besteding subsidiegelden aan de gestelde 
doel: het promoten van jazz in Nijmegen. 

JIN werkt als vrijwilligersorganisa?e met een maximum aan rendement, verkregen door een 
minimum aan overheadkosten en aldus aan een maximale output voor muzikanten en publiek. Het 
realiseren van dusdanig veel evenementen voor grote aantallen bezoekers tegen 20.000 
gemeentelijke subsidie (aangevuld met een deel SKIP-subsidie van het FPK), waarbij bovendien 
ruimschoots is geïnvesteerd in lokale musici én jong talent, naast de vertegenwoordiging van de 
landelijke ar?s?eke top, is in het landelijke jazzklimaat een presta?e waar we trots op zijn, en 
waarmee we Nijmegen op jazzgebied landelijk sterk op de kaart hebben gezet en gehouden.  

De toekomst 

De door JIN uitgeze\e ar?s?eke lijn zal, conform de kaders en lijnen van het gemeentelijk beleid ook 
in 2020 worden gecon?nueerd. De gemeentelijke subsidie is gecon?nueerd voor 2020.  We mogen 
stellen dat het jazzklimaat in Nijmegen levendig en solide is, en in zijn diversiteit met een uitstekend 
publieksbereik in de diverse segmenten. Podium JIN in Brebl hee9 zich landelijk verstevigd als een 
inmiddels breed ar?s?ek gewaardeerd jazzpodium, en de reac?es van musici, publiek en pers zijn 
meer dan lovend. Er mag nog steeds gesproken worden van een jazzrenaissance van de Nijmeegse 
jazztradi?e, waarbij er de laatste jaren sprake is van een nieuw elan, waarin basis en top elkaar 
vinden, publiek en musici, jong en oud, van amateur tot professional. Diverse musici en ensembles 
hebben ons dit jaar wederom vereerd met premières, er vonden diverse a9rappen voor, en 
afslui?ngen van, na?onale tours plaats in Brebl, topmusici roemen de sfeer en ambiance, en boekers 
en musici bieden zich in ruime mate aan voor een plek in ons jaarrooster; niet enkel lokaal en 
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na?onaal, maar tevens interna?onaal. Nijmegen, Podium JIN en Brebl staan daarmee in het 
jazzlandschap van Nederland defini?ef op de kaart als een plek waar je “gespeeld móet 
hebben” (Oene van Geel), en als plek waar het publiek opkomende en geves?gde ar?esten kan zien 
nog vóór ze in de Randstad en op grotere fes?vals staan.  

 

Dit resultaat is onder meer te danken aan de samenwerking met onze lokale partners. Deze zal in 
2020 nog verder worden verstevigd op programma?sch, publicitair en bestuurlijk niveau. Met name 
op het gebied van gezamenlijke publiciteit en afgestemde spreiding van segmenten over loca?es, 
kortom in de samenwerking, is tevens nog groei en verbetering mogelijk. Meer in gezamenlijkheid, 
met verbeterde afstemming en transparanter in bestedingen en presta?es. Ook nieuwe, en oude, 
partners in de samenwerking zoals JazzInBrebl, Easter Jazz, Music Mee?ng, Lux, Lindenberg, O?s, De 
Kaaij en lokale musici en jonge talenten zullen ac?ef betrokken blijven. JIN opereert immers, buiten 
Brebl als haar vaste basis totdat zij in 2022 de deuren mogelijk moet sluiten, in principe niet zaal- en 
plaatsgebonden, waardoor concerten op diverse loca?es en in samenwerking met diverse 
organisa?es mogelijk zijn. Daarnaast werken we outreachend en “vindplaatsgericht”, waar mogelijk 
aansluitend en ondersteunend bij par?culiere, bestaande of nieuwe ini?a?even in Nijmegen of de 
Regio Arnhem Nijmegen (KAN-regio).  
De interstedelijke samenwerking met Tilburg binnen in het Stranger Than Paranoia zal in 2020 
worden voortgezet, alsook de samenwerking met I Compani, ArtEZ, Jazzstad Nijmegen, onze partners 
in Fes?val Jazz Interna?onal Nijmegen, met onze VIP-partners en de Buma Boy Edgar Prijs. 
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Afgestemd op de gemeentelijke beleidskaders en de afspraken met haar partners zouden de  
programma?sche – en produc?eafspraken van de Kaderno??e Jazz en Improvisa?emuziek dienen te 
worden herijkt en herzien. JIN stree9 daarbij naar naar verbeterde benuxng van de zaalcapaciteit 
van alle partners en aanbieders in de stad én de gehele Regio Arnhem Nijmegen, conform haar 
statutaire doelstelling en de Governance Code Cultuur. We zien 2020 als het jaar waarin een 
vernieuwde Cultuurvisie op het gebied van jazz vorm kan krijgen waarin subsidiegelden doelma?ger 
worden besteed en de afstemming tussen podia, musici en publiek verder wordt verbeterd, zowel in 
programmering als in publiciteit. Bovenal zal JIN, met passie, ervaring, kennis en passionele inzet 
blijven func?oneren als hét brede netwerk voor professionals en publiek voor Jazz in Nijmegen. 
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Balans / Winst & Verlies 2019 Balans / Winst & Verlies 2018

Winst & Verliesrekening Winst & Verliesrekening

Opbrengsten Opbrengsten 
Recette opbrengsten 24 concerten SKIP 13.132€    Recette opbrengsten 25 concerten SKIP 15.568€    
Overige opbrengst 5.130€      Overige opbrengsten 4.000€      
Totaal opbrengsten excl. subsidies 18.262€   Totaal opbrengsten excl. subsidies 19.568€   

Lasten Lasten
Uitkoopkosten 30.903€    Uitkoopkosten 28.350€    
Programmakosten/vacatie vergoeding 3.000€      Programmakosten/vacatie vergoeding 1.500€      
BUMA Afdrachten 1.878€      BUMA Afdrachten 1.436€      
Kosten techniek/productie 4.103€      Kosten techniek/productie 3.776€      
Communicatie 1.209€      Communicatie 1.032€      
Kosten Bank/Summup/Ikbenaanwezig 714€          Kosten Bank/Summup/Ikbenaanwezig 668€          
Overige kosten 3.229€      Overige kosten 6.089€      
Totaal kosten 45.036€   Totaal kosten 42.851€   

Resultaat excl. subsidies -26.773€  Resultaat excl. subsidies -23.282€  

Gemeente Nijmegen Subsidie 2019 20.000€    Gemeente Nijmegen Subsidie 2018 17.500€    
NFPK (SKIP) 6.507€      NFPK (SKIP) 5.623€      
Prins Bernard Cultuur Fonds (PBCF) 750€          Prins Bernard Cultuur Fonds (PBCF) 750€          
Totaal subsidies 27.257€   Totaal subsidies 23.873€   

Resultaat 2019 483€          Resultaat 2018 591€          

Balans 31 december 2019 Balans 31 december 2018
Debet Debet

Debiteuren -€               Debiteuren -€               
Overige vorderingen (SKIP+ PBCF) 4.388€      Overige vorderingen (SKIP+ PBCF) 3.278€      
Omzetbelasting te vorderen 2.158€      Omzetbelasting te vorderen 796€         
Liquide middelen 5.197€      Liquide middelen 3.865€      
Totaal debet 11.743€   Totaal debet 7.939€      

Credit Credit
Algemene Reserve per 1 jan. 2019 433€          Algemene Reserve per 1 jan. 2018 -158€        
Resultaat 2019 483€          Resultaat 2018 591€          
Egalisatie reserve 2.640€      Egalisatie reserve 2.640€      
Totaal eigen vermogen 3.556€     Totaal eigen vermogen 3.073€     
Crediteuren 4.610€      Crediteuren 4.301€      
Overige Passiva 3.576€      Overige Passiva 565€         
Totaal credit 11.743€   Totaal credit 7.939€      
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