
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 

BEAUX JAZZ / SOUND OF EUROPE 
FESTIVAL 2021 sound-of-europe.nl



2



DE ONTWIKKELINGEN

Een Nieuwe Naam
De naam van de stichting (Beaux Jazz) wordt 
begin 2022 opgeheven om in zijn volledigheid op 
te gaan in Sound of Europe (Stichting Sound of 
Europe). Deze grote stap benadrukt de toewijding 
en langetermijnvisie van Sound of Europe 
des te meer, die volledig gericht is op nieuwe 
ontwikkelingen.

Reguliere Beaux Jazz Concerten
De serie van 9negen concerten die door door het 
seizoen geweven zouden worden en allemaal 
gepland in De Belcrum, zijn zo goed als allemaal 
doorgeschoven of afgezegd. Met behulp van de 
gemeente zijn er vlak voor de zomer nog wel 
kleine een serie van drie concerten gedaan in 
het centrum van Breda. De opzet was om samen 
met de Stichting Breda Buiten deze concerten 
voor een breed publiek in korte tijd (1 maand ) 
te organiseren. Dit bleek een bijna onmogelijke 
opdracht na de lange lockdown maar met veel 
goodwil van managers en musici is dit toch 
gelukt. In dat kadere zijn in de maand juli, tussen 
de lockdowns door, 3 concerten gerealiseerd in 
theater de Avenue:

• Amsterdam Klezmer Band
• Under the Surface
• Dennis van Aarssen band
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Deze 3 concerten werden goed, met een 
gemiddelde aantal bezoekers tussen de 75 en 
100, bezocht hetgeen we niet hadden verwacht 
gezien de berichten over de terughoudendheid 
van het publiek bij andere zalen in het land.
Vanwege de terugkeer naar Lockdown hebben 
we verder geen reguliere concerten kunnen 
organiseren maar door snel te schakelen konden 
we toch een aantal groepen op het podium 
krijgen en kon zodoende het festival in oktober 
door gaan. Na oktober kwam er een nieuwe 
lockdown in december.

Internationalisering
De onderscheidende kracht van Sound of 
Europe is de focus op prikkelende cross-overs 
uit heel Europa. Dat maakt de stad Breda tot 
een (verbindings)centrum vanwaar deze muziek 
verder verspreid wordt. Op dit punt ook helaas 
weinig concrete activiteiten maar wel werd, met 
het oog op de toekomst, een samenwerking 
opgezet met AC en PICE in Spanje met de 
bedoeling om musici en jong talent uit Spanje en 
Nederland uit te wisselen voor activiteiten rond 
de Vuelta in Breda en Sound of Europe 2022. 
Daarnaast lopen er gesprekken met partijen 
uit onder meer Frankrijk en Zweden gericht op 
uitwisseling van projecten en bands. 

2021 was het tweede Corona jaar waarmee Beaux Jazz moest dealen.  

Gevolg daarvan was dat het aantal activiteiten opnieuw sterk moest worden 

beperkt, en er aan belangrijke beleids doelen, zoals internationalisering en 

het door ontwikkelen van het festival Sound of Europe binnen de context van 

het nieuwe Bredase Cultuur District Belcrum, geen of heel weinig aandacht 

kon worden gegeven. Ook sessies en projecten gericht op talentontwikkeling 

konden geen doorgang vinden. Wel werd in oktober het festival Sound Of Europe 

georganiseerd in afgeslankte vorm en met een beperkte bezoekerscapaciteit.



Generation Next 
Sound of Europe’s eigen Generation Next-
programma brengt jong (lokaal) talent samen 
met gerenommeerde (Europese) musici voor 
unieke, nieuwe samenwerkingen. Om die 
reden wordt er ook steeds meer en intensiever 
samengewerkt met het conservatorium 
van Tilburg. Ook onder jonge makers op 
conservatoria zijn de grenzen tussen genres 
steeds minder duidelijk zichtbaar, wat aansluit 
op de langetermijnvisie van Sound of Europe. 
Ter illustratie van Generation Next: Edison-
winnares Sanne Rambags (toentertijd 21 jaar), 
gitarist Bram Stadhouders en percussionist Joost 
Lijbaart deelden voor het allereerst het podium 
op Sound of Europe. Sindsdien toeren zij als trio 
onder de naam Under The Surface over de hele 
wereld. Deze zomer waren zij, na een hele serie 
internationale concerten, weer te gast bij Beaux 
Jazz in de Avenue.

In 2021 hebben we twee Generation Next- 
concerten kunnen realiseren die allebei op het 
festival werden geplaatst. Dat waren de concerten 
van Lucas Hebels met o.a. Miguel Boelens op Sax 
en het concertvan Pau Li liem met o.a. Harmen 
Fraanje op de vleugel. Beide concerten waren van 
een hoog niveau en zeer goed ontvangen door 
het publiek.

Festival Sound Of Europe
Festival Sound of Europe stimuleert 
ontwikkelingen waarbij muziekstijlen als funk, 
elektronica, soul, klassieke muziek, jazz en rock 
samensmelten. Een festival in Breda als centrum 
voor ontdekkingen uit heel Europa. 
Sound of Europe wordt sinds 2018 georganiseerd 
en bouwt voort op 25 jaar kennis en ervaring als 
stichting. 
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Een spannende mix van jazz, funk, 
klassiek en elektronica.Van kleurrijke 
improvisatie tot het geluid van morgen 
door jonge makers.

TICKETS ZIJN ONLINE 
VERKRIJGBAAR 
(passe-partouts of per avond):
sound-of-europe.nl/tickets

sound-of-europe.nl

SOUND OF EUROPE IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING BEAUX JAZZ
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festival 2021 

Allereerst moet gezegd worden dat we -ondanks 
de enorme moeilijke tijden voor
de cultuur -een sterk en belevingsvol festival 
hebben neergezet. Zo goed zelfs dat we niet 
alleen de handen op elkaar kregen van het 
publiek maar ook van de sponsoren wat zelfs 
geresulteerd heeft in het aantrekken van nieuwe 
sponsoren (o.a. De Zorg Ambassadeurs). Ook de 
musici waren unaniem zeer positief wat duidelijk 
verwoord werd door Trompettist Eric Vloeimans 
die het volgende daarover mailde: 

 

Ook waren wij zeer verrast om te zien dat de 
podiumprofilering die wij nastreven en die er 
met name op gericht is ook een ander en jonger 
publiek te trekken, gewerkt heeft: PIER15 met een 
energiek programma voor een jong publiek en 
Podium Bloos met de artistieke luisterconcerten 
voor een wat ouder publiek. Bij Bloos bespeurden 
wij overigens ook aardig wat jongeren maar dat 
mag/moeten er meer worden in de toekomst.

In deze tijd hadden we ook een beetje geluk dat 
het festival plaatsvond tijdens een opklaring van 
de coronapandemie. De periode ervoor en erna is 
er echter niet veel of, beter gezegd, niks mogelijk 
geweest. Toch is er veel werk verzet door het 
steeds weer optuigen en afzeggen van het festival 
in 2020 en 2021. Het eindeloos gepuzzel begon al 
in 2020, wat tot het laatste moment een enorme 
opgave bleek vanwege de onduidelijkheid over 
de anderhalvemeterregel. Uiteindelijk hebben 
we de knopen doorgehakt en besloten om alle 
kleine podia van het Sound of Europe 2021 festival 
te schappen en opnieuw te gaan schuiven met 
het programma. Hierdoor kwam het programma 
van Podium Bloos overvol te zitten en moesten 
een aantal bands worden afgezegd. Dankzij een 
enorme inzet van het productieteam en nieuwe 
vrijwilligers is dit proces vlot en technisch perfect 
verlopen.

Podium Bloos
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‘’Afgelopen weekend speelde ik 
op het festival Sound of Europe in 
het Bredase. Ik heb erg genoten 
van de hartelijke ontvangst, het 
heerlijk verzorgde eten, de prachtige 
ambiance die heel smaakvol was 
ingericht en bovenal de fantastische 
programmering door Frank van der 
Kooij. Met smaak stonden diverse 
disciplines uit de muziek naast elkaar 
en ‘in elkaar’ geprogrammeerd. 
Klassiek vermengt met jazz en 
wereldmuziek en ook de groove 
muziek was door uitstekende musici 
vertegenwoordigd.Het was me een 
eer om daar tussen te staan en ik 
kom graag weer:)’’

—Eric Vloeimans 



Wij kunnen daaruit concluderen dat we een 
uitstekend draaiende organisatie hebben die tot 
veel in staat is.
We hebben uiteindelijk op Podium Bloos een 
behoorlijk tot volle bezetting van de grote zaal 
gehad en bij Pier15 liep het aanvankelijk minder 
goed maar werd op dag 2 toch behoorlijk vol (zie 
films op de website). Waar we erg blij mee waren 
is dat het concept van podium profilering goed 
bleek te werken; Bloos voor het oudere artistieke 
luister publiek en Pier15 voor de jongeren tot 30.
In totaal werden 234 gekochte tickets en 
ontvingen we  99 bezoekers die hun gekochte 
kaarten voor het festival in 2020  inwisselde voor 
een kaart in 2021. Het aantal van 333 bezoekers 
kan worden uitgebreid met nog ca 75 personen 
(vrijwilligers, medewerkers, bestuur, kerngroep, en 
gastenlijst)

We zijn ons zeer bewust dat er nog een lange 
weg te gaan is om dit kwaliteitsfestival sterker 
geworteld te krijgen in deze stad. Een stad waar 
naar onze mening nog steeds veel kansen liggen 
voor de professionele kunsten. Kunsten die door 
de huidige pandemie meer ondersteuning nodig 
hebben dan ooit.. De publieksaantallen (meer de 
400 bezoekers) waren voor deze tijd verassend 
goed te noemen. maar moeten verder omhoog. 
Een algemeen beeld is dat de marketing en 
vooral de PR veel intensiever en gerichter kan 
worden. De zichtbaarheid en de informatie 
omtrent wat wij doen en laten zien zal duidelijker 
en bereikbaarder worden.

Duidelijk is ook dat om dit te bereiken, we veel 
meer middelen nodig hebben dan we nu kunnen 
inzetten. Er is een substantieel budget nodig om 

een goed internationaal festival met topmusici 
neer te kunnen zetten. 

De (stedelijke) ontwikkeling rond het 
havenkwartier en Cross Mark, wat 
gebombardeerd is tot “culturele hotspot” - maar 
wat het (nog)niet is, zullen bepalend zijn voor de 
groei van het festival op deze plek.
Bij BRACK bij voorbeeld zijn de vergunningen 
beperkt; er is veel gedoe met geluidoverlast in 
het hele gebied; Het voortbestaan van Electron 
his onzeker en ook Stek is van tijdelijke aard. 
Podium Bloos is meer een theaterwerkplaats dan 
een cultureel podium met landelijke uitstraling. 
Kortom: het gebied is buiten BredaPhoto, het 
Sound of Europe festival en Graphic Matters 
cultureel niet geladen met hoogwaardige 
nationale en internationale cultuuruitingen. Er 
vinden vooral in de zomer veel lokale feestjes 
plaats omdat er in de winter geen geschikte 
locaties beschikbaar zijn. Bij onderzoek onder 
jongeren in het uitgaansleven van Breda 
bleek niemand Podium Bloos te kennen wat 
pijnlijk duidelijk maakt dat we in dat gebied 
wat de marketing betreft met 2-0 achter staan 
wanneer we nog moeten beginnen. Velen van 
de ondervraagde studenten studeerden aan het 
BUas (voorheen NHTV). Dit betekent dat als je in 
een dergelijk gebied  een serieus internationaal 
festival weg wil zetten die op zijn minst een 
landelijke uitstraling heeft, je er dan veel meer 
voor nodig hebt dan een paar oude fabriekshallen 
waar geen faciliteiten zijn. Podium Bloos is dan 
welliswaar het lichtpuntje maar ook daar zal 
verbouwd gaan - en moeten – worden.Dan blijft 
alleen PIER15 over.  
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Dag 1 – Podium Bloos:

OAK : Het kwartet van de Bredase pianist Sjoerd 
van Eijck gaf een perfect melodieus en vloeiend 
concert waarnaar we lang hebben uitgekeken. 
Sjoerd is een Bredaas talent en we zijn daaom 
zeer verheugd dat we hem dit podium hebben 
kunnen bieden. De muziek van Sjoerd is het beste 
te vergelijken met watlabels als ACT Music en 
ECM Records uitbrengen.

NDIO : Het sextet van de Bredase saxofonist 
Frank van der Kooij was het eerste optreden van 
de band na tien jaar stilgelegen te hebben. Deze 
doorstart was naar aanleiding van hun nieuwe 
dubbel-LPdie dit jaar is uitgekomen, waarop de 
Engelse bassist Hugh Hopper van Soft Machine 
meespeelt. De fusion van rock en jazz viel goed bij 
het druk bezochte optreden.

Eddie and the Ethiopians: Deze grote 
12-mansformatie van Edward Capel zette een 
aanstekelijke groove neer met veel zang en 
solisten. Op basis van de Ethiopische harmonieën 
ontstond er een wonderlijke mix van westerse en 
niet-westerse klanken. De band bestaat uit een 
samenstelling van nationale en internationale 
musici en heeft zijn basis in Eindhoven. Het 
opzwepende concert was een groot muzikaal 
feest.
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Dag 2 – Podium Bloos:

Pau Li Liem: Trio uit het Generation Next-
programma gaf met de door haar uitgenodigde 
musici Pascal Vermeer (drums) en Harmen 
Fraanje (piano) een verrassend goed concert. De 
student van het Conservatorium Tilburg waar 
zij zang studeert, had via Sound of Europe’s 
stimuleringsprogramma Generation Next de 
mogelijkheid gekregen om op het festival te 
spelen. 

Artvark Saxophone Quartet met Pitou (zang) 
en het Matangi strijkkwartet: Dit was één van 
de hoogtepunten van het festival. De spatzuiver 
zingende Belgische zangeres Pitou liet hier zien 
waarom zij internationaal zo in de belangstelling 
staat. Maar haar begeleiders (vier strijkers en 
vier saxofonisten) mogen ook tot de wereldtop 
gerekend worden. Een memorabel concert wat zo 
goed als uitverkocht was.

Eric Vloeimans & Will Holshouser: De kartrekker 
op trompet die garant staat voor een volle zaal: 
op dit moment is Eric Vloeimans de bekendste 
Nederlander in de jazz en daarbuiten. Zijn duo-
concert met de Amerikaanse accordeonist Will 
Holshouser bracht vooral ingetogenheid welke 
aanschurkte tegen de folkmuziek. Met zijn fluweel 
zachte toon is Eric één van de grote voorbeelden 
voor de jonge Nederlandse trompetstudenten.

Rembrandt Frerichs Trio met strijkersgroep 
van het Concertgebouw Amsterdam: Eigen 
werk van Rembrandt met sterke composities 
voor de strijkers en vrij pianospel voor hemzelf. 
Een ijzersterke mix van klassieke muziek en 
improvisatie. Samen met Artvark brachten zij dit 
festival naar een hoger niveau. 
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Dag 2 – PIER15:

Nora Kamm’s TRIBA:: Een kwintet op 
Amerikaanse leest gespijkerde super fusion van 
deze Frans-Duitse groep.De vette sound was 
zeer geschikt voor dit grote podium. Helaas 
kwam haar altsax er wat dunnetjes uit maar hun 
grooves werkten aanstekelijk op de inmiddels 
volstromende zaal. Het podium in PIER15 is 
voornamelijk voor een jonger publiek bedoelt 
en dat heeft gewerkt. Dat bleek vooral ook op 
Dag 3. Daarbij moet rekening gehouden worden 
dat een jonger publiek gewend is om veel later 
op de avond uit te gaan. Helaas konden wij hier 
geen rekening mee houden vanwege de corona-
sluitingswet van 00.00 uur.

GreyHeads : Jonge, hippe Nederlandse band 
met muzikanten uit Italië, Zweden, Finland 
en Nederland. GreyHeads maakt een combi 
van funk, jazz, soul en hiphop. Hun plaat die 
opgenomen is in de studio’s van Kyteman 
maakten zij live volledig waar. Een band uit de 
wereld van Super-Sonic Jazz; een festival en label 
uit Amsterdam dat  veel nieuw, jong publiek trekt 
en wat laat zien waar een deel van de nieuwe 
muziek naartoe beweegt. Veel sound, complexe 
ritmes die vooral grooven, met weinig breaks. Een 
grote mate van ritmische toegankelijkheid met 
daar bovenop een hoop gekte. De eigenwijsheid 
blijft overeind zolang de beats de overhand 
hebben.

4B2M: Superband die er vooral een feest van 
maakt. Dat was goed want het staande publiek 
wil bewegen en er vooral een feest van maken – 
dat deden ze dan ook. Deze groep met invloeden 
uit de soul en funk deed dat moeiteloos. De 
improvisaties bleven hier wat achter,maar de 
tent zat vol, wat op dat moment het belangrijkst 
was. 4B2M bestaat uit muzikanten uit andere 
nationaal bekende bands als De Staat en Go Back 
To The Zoo.
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Dag 3 – Podium Bloos:

Rik van der Made Kwintet: Een aanbieding 
van het Conservatorium Tilburg met een 
verassend hoogstaand concert. Zeer innovatief 
en toegankelijk. Rik (wie nog moet afstuderen) 
op saxofoon liet hier eigenlijk zien al zijn diploma 
verdiend te hebben. Wij gaan Rik zeker terugzien 
op dit festival.

Boi Akih  Afrikaanse Folk, Molukse jazz, klassieke 
blokfluit, Spaanse gitaar; alles passeerde tijdens 
dit concert rondom zangeres Monica Akihary. 
Deze wonderlijke combinatie van instrumenten 
was misschien wel de grote verassing voor het 
publiek van deze editie van het festival. Monica is 
net als Pitou een stemkunstenaar die met haar 
enorme bereik het publiek continue meevoert 
van het ene naar het andere continent. 

Laura Perrudin: Laura kwam met haar harp, 
een instrument dat op de intensive care 
van de muziekelektronica leek te liggen. Zij 
gebruikte de harp als basis voor al haar loops, 
zowel harmonisch als ritmisch. Maar buiten dit 
technische hoogstandje zong ze er ook nog eens 
bij.. Laura deed dit met het grootste gemak en zo 
ontspannen dat het hypnotiserend werkte. Vooral 
door de loops en haar repeterende zang had dit 
concert iets buitenaards. Voor veel luisteraars een 
totaal nieuwe ervaring.

Lukas Hebels: Een jonge panist die ook carte 
blanche kreeg vanuit Sound of Europe’s 
Generation Next-programma. Hij nodigde 
voor dit concert een paar grootheden uit de 
Nederlandse jazzwereld uit zoals Jeroen Vierdag, 
Miguel Boelens en Yonga Sun. Een geweldige 
combi van musici die wanneer je ze één noot 
geeft, er een heel concert van kunnen maken. 
De composities van Lukas klonken als klassieke 
menuetten maar ontplooiden zich in de handen 
van deze gastspelers tot ware Nu-Jazz stukken. 
Het Generation Next-programma bewijst met 
deze concerten opnieuw zijn enorme waarde. 
Een programma wat wij ook naar en met het 
buitenland willen opzetten.
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Dag 3 – PIER15 :

Lucas Niggli trio: Op dit grote podium met 
een super geluidsinstallatie gaf Lucas Niggli 
samen met Jan Galega Brönnimann (basklarinet, 
saxofoon & elektronica) en Aly Keita (balafoon) 
een ritmeshow van de bovenste plank. De uit 
Zwitserland, Mali & Kameroen  afkomstige musici 
hadden nog geen gevulde zaal; Breda was 
blijkbaar nog niet helemaal wakker die dag. Het 
was toch één van de betere concerten die een 
reprise in Breda verdient.

Power To The Pipo: Met saxofonist Michiel 
Sonnevijlle uit Den Bosch was dit een super 
afsluiting van het festival. Met hun harde funk/
rock grooves en het innovatieve saxwerk brachten 
zij deze goed gevulde zaal in een ware feestvibe. 
Het festival eindigde met het publiek dansend op 
het podium naar de klok van 00.00 uur. Als deze 
beperking er niet was geweest waren zij (én het 
publiek!) tot diep in de nacht doorgegaan...

Musici op deze editie van het Sound of Europe 
festival kwamen uit:

Zweden
Cyprus
Italië
Frankrijk
Duitsland
Zwitserland
Mali 
Kameroen
Ethiopië
Nederland
België
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Finland
Molukken
Hongarije
Guinee

Het Europese aanbod is niet alleen gigantisch, 
cultureel vernieuwend en innovatief, maar 
bovenal een toonbeeld hoe diepgeworteld de 
muziek in dit werelddeel is. Een kunstvorm 
die eeuwenlang altijd in ontwikkeling is 
geweest. Waarom spelen de Chinezen Bach? 
Is de jazz diepgeworteld in Parijs? Komt de 
beste dance uit Nederland en Breda? Bekende 
pop uit Engeland? Et cetera….. Men vanuit de 
hele wereld studeert muziek aan Europese 
conservatoria.

Breda
December 2021
Frank van der Kooij
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frank@sound-of-europe.nl
www.sound-of-europe.nl

+31 (0)6 28 23 57 33
Kloosterlaan 309a
4811EE Breda


