
Jazzy Huiskamers

30 mei
2019

   Een jazzproeverij 
                     Genieten bij ‘Bossche buren’ 

               Kijk, luister, proef en proost 

                                              in de Jazzy  Huiskamers
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Opnieuw 40 jazzconcerten in 10 prachtige huiskamers, waar u in alle 

opzichten gastvrij ontvangen wordt. Wat hebben we er zin in! “Onze” 

programmeur, Bert Boeren, heeft wederom een geweldig programma 

samengesteld. Spannend, mooi, met een bijzondere balans tussen 

gevestigde namen en aanstormend talent. 

Drie jaar geleden zijn wij gestart met een nieuwe traditie; een 
slotconcert! Opnieuw trakteren wij onze passe-partouthouders op 

een slotconcert en dit zal, om 19.00 uur, plaatsvinden in Podium 

Azijnfabriek. We gaan Jazzy Huiskamers feestelijk afsluiten met een 

optreden van de Dr. Brass! Met: Robin Rombouts (trompet) - Koen 

Smits (trompet) - Ralph Zijlemans (trombone) - Martijn Brands (trom-

bone) David Romanello (saxofoon) - Joost van Genugten (sousafoon) 

Maikel van der Wou (base drum) - Neil van der Drift (snare drum).

Ook dit jaar kunt u kiezen uit twee soorten passe-partouts. Een  

“gewone” á € 36,- Of een passe-partout á € 52,- inclusief een gewel-

dige Happaz BBQ (17.00-19.00 Podium Azijnfabriek). Uiteraard heeft u 

met beide passe-partouts toegang tot het slotconcert.

We wensen u heel veel plezier bij uw rondgang.

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

Jazzy Huiskamers 2019



Songs of Wes * Judith Nijland & Libor Šmoldas

Judith Nijland - zang

Libor Šmoldas - gitaar

Jazz-zangeres Judith Nijland en de Tsjechische gitarist Libor Šmoldas 

kwamen elkaar tegen op tournee in Australië. Daar ontdekten ze een 

gezamenlijke voorliefde voor de muziek van Amerikaanse jazzgitaar-

legende Wes Montgomery. En een nieuw project zag het levenslicht: 

Songs of Wes. Originele, door Wes geschreven nummers, met arran-

gementen van Libor en teksten van Judith. Met dit project traden ze 

inmiddels in Engeland, Australië en Tsjechië op.

Op donderdag 30 mei is Libor weer even in Nederland. Hij brengt dan 

samen met Judith een muzikaal eerbetoon aan het leven van Wes 

Montgomery tijdens Jazzy Huiskamers. Mis ze niet!

Brinkmann, Smits, Van Eijck

Koen Smits - trompet

Sjoerd van Eijck - piano

Jörg Brinkmann - cello

Speciaal voor Jazzy Huiskamers is de gelegenheidsbezetting Jörg 

Brinkmann, Sjoerd van Eijck en Koen Smits samengesteld. Ieder  

nemen zij eigen composities mee met veel ruimte voor improvisatie, 

kleur en interactie. De combinatie trompet, cello en piano én drie uit-

gesproken musicale persoonlijkheden zal zorgen voor een uitdagend 

programma. 



Jos Machtel & Rob van Bavel duo

Jos Machtel - ventieltrombone

Rob van Bavel - piano

The Music of Bob Brookmeyer
Dit duo is speciaal voor deze gelegen-

heid samengesteld, als eerbetoon naar Bob 

Brookmeyer , de specialist bij uitstek op ven-

tieltrombone. Daarnaast was hij ook pianist, 

arrangeur en componist. Jos Machtel kennen we voornamelijk als contra-

bassist , maar hij is daarnaast ook actief op ventieltrombone en bastuba. 

Woonachtig in Belgie, waar hij doceert op de conservatoria van Leuven en 

Antwerpen. Na jarenlang bij het Brusselsjazzorchestra te hebben gespeeld 

is hij nu weer freelance actief.

Rob van Bavel geldt als een van Nederlands beste jazzpianisten, heeft ooit 

een 2e prijs op het prestigieuze Thelonious Monk Competition gewonnen. 

Ook de Wessel Ilcken prijs en een Edison voor beste trio cd staan op zijn 

erelijst. Hij geeft daarnaast les op de conservatoria van Amsterdam en Den 

Haag.

Vanmiddag spelen zij deels composities van Brookmeyer, en ook een aantal 

van Brookmeyers favorite stukken uit het American songbook.

Wilt u een idee krijgen, luister dan naar opnames van Jim Hall / Bob Brook-

meyer op het Northsea Jazzfestival van 1979.



Jesse van Ruller / Maarten Hogenhuis
Jesse van Ruller - gitaar   •   Maarten Hogenhuis - saxofoon

Jesse van Ruller is één van de beste hedendaagse jazzgitaristen. In 

1995 won hij de prestigieuze Thelonious Monk Award. In datzelfde 

jaar studeerde hij cum laude af aan het Hilversums Conservatorium. Hij 

deelde het podium met grote namen als Pat Metheny, George Duke, 

Jim Hall, Joe Lovano en Bill Stewart. Maarten Hogenhuis is onder meer 

bekend van de superjazzformatie BRUUT!, Krupa & the Genes en hij 

leidt zijn eigen trio. Hij won in 2013 de Keep an Eye International Jazz 

Award en het jaar daarop de Singer Laren Jazz Award. Zijn derde album 

‘Rise & Fall’ verschijnt in mei 2019. Maarten speelde de afgelopen 

jaren op podia over de hele wereld, waaronder het Tokyo Jazz Festival 

(Japan), Istanbul Jazz Festival (Turkije), Lotos Jazz Festival (Polen), Jam-

boree Jazz Slub (Spanje) en Standard Bank Jazz Festival (Zuid-Afrika).

Van Ruller en Hogenhuis spelen originele composities van hun beiden, 

stukken van de Amerikaanse saxofonist Joe Henderson en minder be-

kende standards uit het American Songbook.

Sven Figee solo

Sven Figee - hammond orgel

 

Sven Figee is de Lucky Luke van de Hammond: hij speelt sneller dan 

z’n schaduw en het is altijd raak. Wie hem solo op festival Wanderlust 

heeft gezien of ergens in het land met zijn band ’Sven Hammond’, 

weet dat deze man geen grenzen kent op zijn instrument. Van Bach 

tot blues en van Vivaldi tot Metallica. Zijn fysieke manier van muziek 

maken is een lust voor oog en oor: stomend, ronkend, piepend, kra-

kend en bedwelmend maar ook poëtisch en intens intiem.



Sanne Sanne

Sanne Huijbrechts - vibrafoon (xylosynth)

Pat Cleaver - bas

Laura Polence - zang

Sanne Huijbregts is een meermalen onderscheiden vocaliste, vibrafoniste 

en componiste. Zij is niet alleen een excellente zangeres, op het podi-

um omringt ze zich met elektronica, diverse percussie-instrumenten en 

de Xylosynth (een elektronische vibrafoon), die haar stem omlijsten met 

een veelvoud aan klanken en muziekweefsels. Haar muziek is een genre-

overstijgend droomlandschap van ‘loops’, lyriek en intieme composities.  

Voor deze speciale gelegenheid speelt ze met bassist Pat Cleaver (Tin Men 

and the Telephone) en Laura Polence (How Town / Snow Apple) een com-

binatie van eigen werk en improvisatie.

•  In 2016 won EvenSanne de Keep an Eye Records prijs, waarmee de band 

de plaat ‘What If’ kon uitgeven. 

• In 2017 werd deze plaat uitgebracht met een CD release in het Bimhuis 

• En in 2018 werd de plaat genomineerd voor een Edison voor Vocal Jazz



Programma Jazzy Huiskamers
                      donderdag 30 mei 2019

Fam. Bokslag Judith Nijland & Libor Šmoldas 13.30
Sint Jacobsstraat 13 Judith Nijland - zang 14.30
5211 LP ’s-Hertogenbosch Libor Šmoldas - gitaar 15.30
  16.30

Fam. Zijlmans Brinkmann, Smits, Van Eijck 12.30
In den Boerenmouw 15 Koen Smits - trompet 13.30
5211 NG ’s-Hertogenbosch Sjoerd van Eijck - piano 14.30
 Jörg Brinkmann - cello 15.30

Fam. Wijnen Jos Machtel & Rob van Bavel duo 13.50
Sint Jacobstraat 35 Jos Machtel - ventieltrombone 14.50
5211 LN ’s-Hertogenbosch Rob van Bavel - piano 15.50
  16.50

Fam. Huijgens-v.d. Griendt  Sven Figee 13.50
Hinthamerstraat 182  Sven Figee - hammond orgel 14.50
5211 MX ’s-Hertogenbosch  15.50
  16.50

Fam. Persoons Jesse van Ruller / Maarten Hogenhuis  13.00
Peperstraat 9 Jesse van Ruller - gitaar 14.00
5211 KM ’s-Hertogenbosch Maarten Hogenhuis - saxofoon 15.00
  16.00

Fam. Reijner Sanne Sanne 13.00
Molenstraat 29 Sanne Huijbrechts - vibrafoon 14.00
5211 DR ’s-Hertogenbosch Pat Cleaver - bas  15.00
 Laura Polence - zang 16.00
 
Fam. van Beek - Moonen Martin Fondse & Jeroen van Vliet 12.30
Oude Dieze 21 Martin Fondse - piano 13.30
5211 KT ’s-Hertogenbosch Jeroen van Vliet - piano 14.30
  15.30
  
Fam. Uffing - Sturm Maria Mendes & Vincent Houdijk 13.30
Oude Dieze 6 Maria Mendes – vocals 14.30
5211 KV ’s-Hertogenbosch Vincent Houdijk - vibrafoon 15.30
  16.30

Fam. Van Vals Qless 13.50
Verwerstraat 83A Wim Dijkgraaf – mondharmonica 14.50
(Ingang Beurdsestraat 2) Marc van Rooij – contrabas 15.50
5211 HV ’s-Hertogenbosch Ed Verhoeff - gitaar 16.50
 
CubaCasa Under the Surface 12.30
Buitenhaven 4 Joost Lijbaart – drums / percussie  13.30
5211 TP ’s-Hertogenbosch Sanne Rambags – zang / teksten 14.30
 Bram Stadhouders – gitaar / electronica 15.30

Slotconcert Dr. Brass 19.00
Podium Azijnfabriek 

Robin Rombouts – Trompet • Koen Smits – Trompet • David Romanello – Saxofoon 
Martijn Brants – Trombone • Ralph Zijlemans – Trombone • Neil van der Drift – 
Snare drum • Maikel van der Wou – Base Drum Joost van Genugten – Sousafoon
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Martin Fondse & Jeroen van Vliet

Twee pianisten. Beiden Boy Edgar Prijs winnaar! 

Martin Fondse  en Jeroen van Vliet hebben elk op een eigengereide ma-

nier een muziekbestaan opgebouwd met de piano als middelpunt. Beiden 

kregen voor hun werk de grootste erkenning in de wereld van de jazz- en 

geïmproviseerde muziek, de Boy Edgarprijs, en beiden opereren met een 

volstrekt eigen geluid in hun spel, hun composities en hun samenwerkings-

verbanden. Het duo Fondse en Van Vliet speelt uitsluitend eigen composi-

ties, waarbij het verhalende en lyrische een belangrijke rol speelt. Met een 

open oor voor invloeden uit de klassieke- en wereldmuziek, worden er 

stukken gespeeld waarmee de improvisaties worden gestuurd en vormge-

geven. Het rijke palet van de 2 piano’s vertelt kleurrijke verhalen en belooft 

een avontuurlijk concert. 



Maria Mendes & Vincent Houdijk

Maria Mendes – vocals 

Vincent Houdijk - vibrafoon

Dit bijzondere duo van zangeres Maria Mendes en vibrafonist Vincent 

Houdijk is nog maar kort geleden hun eerste samenwerking aange-

gaan. Voor de nieuwe aankomende CD heeft Maria namelijk Vincent 

uitgenodigd met haar een duo-werk op te nemen. Met maar liefst 4 

handen grepen zij deze kans en de samenwerking bleek een gouden 

greep te zijn. De combinatie van de fluwelen klanken die Maria uit 

haar stembanden weet te halen past prachtig bij de klanken van de 

vibrafoon. Maria en Vincent besloten om meer samen te gaan werken 

om zo deze combinatie meer ontwikkeling en kansen te geven. 

Ze implementeren beiden 

hun muzikale ‘roots’ in 

dit duo en dit zorgt voor 

een verrassende lading 

veelzijdigheid en plezier.



Under the Surface

Joost Lijbaart – drums / percussie

Sanne Rambags – zang / teksten

Bram Stadhouders – gitaar / electronica

Under the Surface is een nieuwe Nederlandse band gevormd door drum-

mer Joost Lijbaart, gitarist Bram Stadhouders en de jonge vocaliste Sanne 

Rambags. Het debuutalbum uitgekomen op Challenge Records in 2017 werd 

genomineerd voor een Edison en kreeg geweldige recensies. Uitgangspunt 

van de groep zijn improvisaties waarbij sfeer, poëzie en samenspel een 

grote rol spelen en de luisteraar wordt meegenomen naar een soms haast 

droomachtige nieuwe werkelijkheid.

De universele taal in de muziek van het trio bracht de groep op grote fes-

tivals in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. De volledig geïmproviseerde 

concerten van Under the Surface vormen zowel voor de band als het publiek 

een beleving. Een beleving die prachtig is terug te horen op het nieuwe 

album (Trinity).

Drummer Joost Lijbaart (1967) behoort tot de top van de Nederlandse 

jazzscène. Bram Stadhouders (1987) is een van de meest veelbelovende 

nieuwe jonge muzikanten in het Europese improvisatie circuit en Sanne 

Rambags (1994) is een van de weinige zangeressen van haar generatie die 

op een zeer open manier kan improviseren door zichzelf volledig te positio-

neren tussen de muzikanten. Dit geeft haar stem een instrumentale functie 

die prachtig aansluit bij het open groepsgeluid.



Dr. Brass

Deze achtkoppige brassband staat bekend om hun energieke optredens en 

uitstraling! Akoestische versies van popmuziek van onder meer Adele, Lady 

Gaga en Chaka Khan, zelfgeschreven jazzarrangementen én een energieke 

show maakt Dr. Brass een graag geziene act op evenementen en festivals. 

Het aanstekelijke enthousiasme en plezier van de jongens dwingt publiek 

in binnen- en buitenland mee te gaan in de energie en positiviteit die de 

band uitstraalt. Op een podium of tussen de mensen, Dr. Brass zorgt overal 

voor een bijzondere sfeer!

Dr. Brass Line up: 
Robin Rombouts – trompet • Koen Smits – trompet 

David Romanello – saxofoon • Martijn Brants – trombone 

Ralph Zijlemans – trombone • Neil van der Drift – snare drum 

Maikel van der Wou – base drum • Joost van Genugten – sousafoon

Slotconcert:

Qless

Wim Dijkgraaf – mondharmonica

Marc van Rooij – contrabas

Ed Verhoeff - gitaar

Qless is een verrassende samenwerking. De musici hebben jazz als 

gemeenschappelijke achtergrond, maar begeven zich daarbuiten in 

zeer diverse richtingen en stijlen. Een rijke voedingsbodem voor 

de muziek van Qless, waarin al deze achtergronden op volkomen 

eigen wijze een plaats vinden. De instrumenten mengen onweer-

staanbaar, de muziek is tegelijkertijd intiem en intens. Het repertoire 

bestaat vooral uit eigen, maar ook uit bestaande stukken. Qless is 

jazz (and more!).



Een jazzy passepartout heb je al voor 36,- Nog leuker 
is een jazzy passepartout inclusief Happaz BBQ voor 52,-*

De BBQ is van 17.00-19.00 met aansluitend een slotconcert: @ Podium Azijnfabriek

* exclusief drankjes
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Save the date!
de 10e editie van

Jazzy Huiskamers
21 mei 2020

Special edition!



SPECIALIST IN 
STADS WONEN

Eric Tiebosch 
073 – 612 22 25
www.huyzerij.nl

DE MAKELAAR 
VAN JAZZY HUYSKAMERS


