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VOORWOORD 
10e EDITIE

Giovanca, Anna Maria Jopek, Trijntje Oosterhuis en The Clayton Hamilton Orchestra, Gino Vannelli, 
Kovacs en vele anderen zijn in die jaren naar Tiel afgereisd om in de donkere maand november op te 
treden op JazzyTiel. En ook tijdens deze editie kunt u gedurende de hele maand november en zelfs al 
enkele dagen in oktober genieten van vele jazzconcerten in de binnenstad.

Dit jaar is november ook de maand waarin Karel Zwart als directeur van Centrum voor de Kunsten
De Plantage met pensioen gaat. Hij was een directeur die ons de eerste jaren facilitair en financieel 
terzijde stond om dat kleine festivalletje te organiseren. Eerst in Poppodium Twentietoe, daarna verder 
uitgebreid in tal van restaurantjes, kroegen en Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof te Tiel.

Voor de tweede maal vindt ook Arty Tiel plaats. Dit heeft als titel ‘Kopstukken’. Fotograaf Raphaël 
Drent is gevraagd een tachtigtal fotoportretten te maken van bekende en niet bekende Tielenaren. 
Peter Schipper is als curator gevraagd om portretten als bouwstenen van de Tielse samenleving uit het 
verleden zichtbaar te maken. Een aanvullende tentoonstelling met dit thema vindt plaats in Het Klooster, 
waar hedendaagse landelijke kunstenaars hun werk presenteren.

Stichting JazzyTiel is de vele ondernemers en de vele sponsoren, maar ook de deelnemers van de 
portrettenreeks, onuitsprekelijke dank verschuldigd voor het mogelijk maken van dit unieke Tielse 
evenement. Dankzij het enthousiasme en de inzet van de vele (horeca)medewerkers, denkers, doeners, 
vrijwilligers, is het opnieuw gelukt een fantastisch programma te presenteren.

Pieter van den Burg, voorzitter JazzyTiel

Vier mensen, die tien jaar geleden tot diep in de nacht een plannetje 
zaten te smeden om een klein jazz festivalletje in Tiel te organiseren, 
hebben niet kunnen bevroeden wat er in die jaren voor artiesten 
langs zouden komen. We zijn nu anno 2016. Tien jaar verder.

Organisatie:
Pieter van den Burg (voorzitter, organisatie),
Marco Blom (financiën), Simone de Boer, Ingrid Zaaijer,
Bart van den Elshout, Tenny Tahamata en Ruud van Zuilen (programmering),
Monique Schoots (productie), Sem-Isabelle Wierenga,
Britt van den Elshout, Pien Koome en Jean Paul Opperman (publiciteit), 
Peter Schipper, Raphaël Drent, Jack van Mildert, Piet Augustijn en
Roos Fokkema (tentoonstellingen en educatieve projecten ArtyTiel)
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Het 10-jarig jubileum van Jazzy Tiel dit jaar heeft 
de organisatie doen besluiten om afscheid 
te nemen van de welbekende nachtclub JazzyTiel. Het is tijd voor een nieuwe opzet van de avond, 
in de trant van de jaren geleden georganiseerde ‘Nachten van Tiel’ in Schouwburg Agnietenhof. 
Zaterdag 5 november zal de eerste ‘De Nacht van Jazzy Tiel’ een feit worden. Diverse live muziek in de 
verschillende ruimtes van de Agnietenhof, van de grote zaal tot de Waalfoyer en daar tussenin!

Geweldige jazzy live muziek en diverse intermezzo’s van het Jazzorkest Licks & Brains met special 
guests: de energieke trombonist en vocalist van Defunkt, Joseph Bowie en vocaliste Mrs Hips.
Het trio van Frank Montis op Hammond, Anton Goudsmit op zijn scheurende Gretchgitaar en Cyril 
Directie op drums maakt de avond compleet.
Een verrassende act die we mogen aankondigen is de Friese fadozangeres Nynke Laverman. Ze treedt 
op met haar muzikale vertelling Wachter, over de kunst van het wachten. Een combinatie van nieuwe 
songs, een lang gedicht en een sprookje.
Verder vette obsure garagejazz en afrofunk van de band KRUIDKOEK! Garage Jazz van een band met 
jonge muzikanten. Zelf noemen ze het Conceptuele Instrumentale Rock Jam Funk Jazz Ska Afro Disco 
Grooves. En af en toe een mooie ballad. Soms met een rauw randje, soms heel afgewerkt.
Met dampende Braziliaanse jazz wordt de avond afgesloten door de formatie Zuco 103 met 
Brasilectro, een combinatie van verschillende stijlen, vertolkt door de sensuele Braziliaanse zangeres 
Lilian Vieira.

De sfeervolle aankleding en het lekkere eten en drinken maken van deze eerste ‘De Nacht van Jazzy 
Tiel’ eentje om niet snel te vergeten.

Zaterdag 5 november om 19.30 uur gaat de deur open van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof.

Speciaal voor ‘De Nacht van Jazzy Tiel’ heeft de kok van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof het 
volgende mooie 3 gangen menu samengesteld:
 

Voorgerecht:
Ceviche van zeebaars met Hollandse garnalen 

en watermeloen, daarbij een crème van wortel en kruim van zwarte olijf.

Hoofdgerecht:
Saltimbocca. Gegrilde kalfsoester met Parmaham, gefrituurde salie 

en saus van rode port en gekarameliseerde knoflook.

Nagerecht: 
Warm chocoladetaartje met espuma van passievrucht en vanille ijs.

 
De prijs hiervoor bedraagt € 24,50 p.p.
Reserveren kan eenvoudig en snel via www.agnietenhof.nl of via de kassa 0344 673 500. 
Indien u hiervan gebruik maakt, dan wordt u verwacht tussen 17.30 uur en 18.00 uur.

DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL
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DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL

de Agnietenhof | Sint Agnietenstraat 2 Tiel

Datum: zaterdag 5 november | Tijd: 19.30 uur |
Schouwburg Agnietenhof | Kaarten regulier: € 29,50 | Vriend: € 27,50 |

CJP-korting: € 2,50

Licks & Brains is een project met het geluid van 
de bigband, verstrengeld met een modern jazz-
geluid en club dance grooves. De groep grijpt 
terug naar old school funk van Quincy Jones of
James Brown, maar laat ook frisse nieuwe 
grooves horen van Nederlandse groepen als 
Monsieur Dubois en de Auratones. Alle tracks 
zijn gearrangeerd door arrangeurs die ze zelf 
beschrijven als ‘Danceable NuJazz XXL’. Licks & 
Brains kan vergeleken worden met een live sam-
pler waarmee bandleider Rolf Delfos (Houdini’s, 
Jazzinvaders, Lewinsky quartet) op ieder moment 
verschillende licks en loops kan instarten. 

Joseph Bowie
Voor het optreden op Jazzy Tiel neemt Licks & 
Brains special guest Joseph Bowie mee. De Ame-
rikaanse trombonist en zanger, Joe Bowie voor 
vrienden, is vooral bekend als leider van Defunkt, 
een punk-funk-jazzband die in 1978 werd opge-
richt in New York City. Het was de eerste band 
die populaire muziek mixte met andere, extreme-
re muziekgenres. Daardoor speelden ze al vanaf 
het begin zowel op jazzfestivals als in rockzalen. 

Bowie, een broer van de avant-garde-jazztrom-
pettist Lester Bowie en saxofonist Byron Bowie, 
leerde piano en conga’s spelen, maar stapte later 
over op de trombone. Als jongen speelde hij onder 
meer met de beroemde bluesmuzikant Albert 
King. Bowie woont sinds 2003 in Nederland, waar 
hij onder meer samenwerkte met Hans & Candy 
Dulfer. Een stevige dosis funk is dus gegarandeerd! 

Mrs Hips 
In de jaren ‘90 maakte zangeres Simone Roerade 
een wereldtour met Candy Dulfer, scoorde een 
nummer 1 hit in Spanje met haar band Hips en 
zong ze met veel bekende artiesten in binnen- en 
buitenland. Energie, dat is waar het om draait 
bij de muziek van Mrs Hips. Energie die op het 
podium ontstaat en regelrecht overslaat op het 
publiek! Niet geheel toevallig is dat bij Licks & 
Brains ook het geval dus je zou kunnen spreken 
van een ‘Match Made in Heaven’ als Mrs Hips 
samen met Licks & Brains het podium betreedt. 

Dat je dit bijzondere optreden vol energie en funk 
niet mag missen, is duidelijk!

LICKS & BRAINS 
FT. SPECIAL GUESTS JOSEPH BOWIE 
AND MRS HIPS
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Swingende en dansbare Soul Jazz is een voorliefde die de heren 
Montis Goudsmit & Directie delen. Hammondbeest Frank Montis 
begrijpt deze muziek als geen ander en komt op sessies regelmatig 
de heren Goudsmit & Directie tegen. Een absolute killer combi zo 
bleek dus; tijd om vaker het podium te bestijgen.

Met zijn ontembare energie en gevoel voor groove toont Anton 
zich de perfecte gitarist voor deze formatie en dat verbaast 
eigenlijk niemand. Cyril Directie stookt vanachter de drums het 
vuurtje nog wat harder op zodat het live alle kanten op gaat: 
klassiekers van Grant Green, The Meters, John Scofield, Eddie 
Harris, Rusty Bryant worden net zo gemakkelijk afgewisseld met 
eigen composities en/of jams. Zolang het maar swingt.

Frank Montis is geen onbekende in de Nederlandse Soul & Jazz 
scene. Met zijn eigen band DelMontis toert hij regelmatig door het 
land. Daarnaast was hij tot voor kort actief als zanger/toetsenist 
van de succesvolle formatie Gare du Nord. Anton Goudsmit 
behoeft nauwelijks introductie. Jarenlang bestormde hij energiek 
en inventief (inter)nationale podia met New Cool Collective en de 
Ploctones. In 2010 won Anton de VPRO Boy Edgar prijs. Drummer 
Cyril Directie is ook geen onbekende. Onlangs gaf hij heel 
Nederland nog drumles tijdens een uitzending bij DWDD maar hij 
is toch vooral bekend vanwege zijn spel bij o.a. de Dulfers, New 
Cool Collective, Kane, Total Touch, The Postmen en vele andere 
succesvolle acts.

Mis dit swingende optreden niet en kom naar de Nacht van Jazzy 
Tiel op zaterdag 5 november!

MONTIS, GOUDSMIT 
& DIRECTIE

Sven Ariaans (1969) is podium-
dichter en inmiddels een vaste 
gast als Nachtburgemeester 
tijdens Jazzy Tiel. 

Hij brengt ‘epische rap’; verha-
len verpakt in ritme en rijm. 
Hij zal laten zien, horen en 
voelen dat jazz en poetry een 
eigenzinnige verrassende 
combinatie oplevert. De Nacht-
burgemeester zal deze avond 
een poëtisch tintje geven met 
zijn Poetry Slam. Sven Ariaans is 
als eerste benoemd tot ‘Stads-
dichter van Tiel’!

SVEN 
ARIAANS
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Zuco 103 is terug! Vier jaar lang speelden ze niet 
samen, maar vorig jaar stond in het teken van de 
comeback van Zuco 103.

ZUCO 103

KRUIDKOEK is een hunkering naar totale vrijheid. 
Ging er iets helemaal fout? Speelt de saxofoon 
nou een rockgitaarsolo? Kan een drumstel daar 
tegen? Ze zijn het al vergeten want de bassist 
heeft een liedje ingezet wat ze nog nooit hebben 
gehoord. Vaak hard, soms mooi en nóóit saai.
 
Met Kruidkoek kun je alle kanten op, van jazz naar 
funky, van roots naar soul. Deze vier heren zetten 
in een goede sfeer een mooi stuk muziek neer.

KRUIDKOEK

DE NACHT VAN 
JAZZY TIEL

de Agnietenhof | Sint Agnietenstraat 2 Tiel

Lilian Vieira, Stefan 
Kruger en Stefan 
Schmid maakten vorige 
eeuw furore met 
hun Brazilectro, een 
aanstekelijke mix van 
samba en elektronische 
muziek. Ze veroverden 
de wereld en speelden 
op gerenommeerde 
festivals als Lowlands, 
North Sea Jazz, 
Fuiji Rock Tokyo, 
Rock Werchter en 
Bumbershoot Seattle.

Na soloavonturen van 
de bandleden - Lilian 
Vieira toerde met haar 
sambasoul en Stefan 
Kruger en Stefan 
Schmid speelden in de 
band van Caro Emerald -
doken ze met z’n 
drieën de studio weer 
in. In 2015 brachten 
ze een ‘Best Of’-plaat 
uit en in april 2016 
verscheen het nieuwe 
album ‘Etno Chic’.
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Ode aan een groot trompettist, zanger en 
componist, door topmusici uit de Nederlandse 
jazzscene. 

Het afgelopen seizoen overtuigde deze jazzforma-
tie tijdens Jazzy Tiel met hun voorstelling MILES! 
Tijdens de komende editie van het Tielse jazz-
event schetsen zes geweldige muzikanten in 
LOUIS! What a Wonderful World een intiem 
portret van Louis Armstrong, de meeslepende en 
melancholische publiekslieveling, die onovertrof-
fen muziekgeschiedenis schreef.

Zoals Miles Davis zei: 
“You can’t play a note which is not from Louis.”

Regie: Maarten van Hinte · trompet en zang: 
Michael Varekamp · zang: Joy Wielkens · 
saxofoon: Ben van den Dungen · toetsen:
Wiboud Burkens · contrabas: Harry Emmery · 
drums: Erik Koogersundios

Voorafgaand aan de voorstelling (19.00-19.30 uur) 
vindt een inleiding plaats door Michael Varekamp 
(trompet en zang) en Wiboud Burkens (toetsen) 
waarbij dieper wordt ingegaan op het karakter 
van de voorstelling.

Datum: zaterdag 29 oktober | Tijd: 19.30 uur 
Schouwburg Agnietenhof | Kaarten regulier: 
€ 21,00 | Vriend: € 19,00 | CJP-korting:€ 2,50

LOUIS! 
WHAT A WONDERFUL WORLD

AGEETH DE HAAN 
IF YOU’RE HAPPY (AND YOU KNOW IT)

Aanstekelijk liedjesprogramma met 
een Engels tintje.

Zangeres en theatermaakster Ageeth de Haan 
neemt met haar voorstelling kinderen mee in hun 
belevingswereld met een mix van kleinkunst, jazz 
en pop. De grappige, fantasierijke liedjes werken 
aanstekelijk en spelenderwijs komen er Engelse 
teksten voorbij.

Voordat je het weet hebben de kinderen een 
nieuw woord geleerd en zingen ze mee. Precies 
de bedoeling van deze interactieve voorstelling!

“Ageeth heeft een prettige ongedwongenheid 
waarmee ze de kinderen meeneemt.” 
(Theaterkrant)

Zang en spel: Ageeth de Haan · gitaar: Frans Groen

Datum: zondag 6 november | Tijd: 14.30 uur 
Schouwburg Agnietenhof | Kaarten regulier: 
€ 10,50 | Vriend: € 9,50 | CJP-korting: € 2,50

theater
film
ontmoeten

Sint Agnietenstraat 2 Tiel

KINDER-
VOORSTELLING
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Muzikale vernieuwing en diversiteit vindt zangeres Nynke 
Laverman veel interessanter dan streven naar alsmaar groter, 
sneller en meer. Ze debuteerde met Friese Fado, maakte een 
album over haar verblijf bij een nomadenfamilie in Mongolië en liet 
zich in Madrid betoveren door sensuele flamenco klanken. Haar 
nieuwste project Wachter presenteerde ze afgelopen zomer op 
Oerol. Tijdens De Nacht van Jazzy Tiel brengt ze op 5 november in 
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof een muzikale ode aan de 
kunst van het wachten. 

De kunst van het wachten…wat is dat volgens jou? 
“De moeite nemen om af en toe rustig om je heen te kijken en 
gewoon af te wachten wat er allemaal op je pad komt. Mij levert 
dat vaak mooie inzichten en bijzondere ontmoetingen op, die aan 
je voorbij gaan als je alsmaar doorjakkert. Ik geloof ook heilig in de 
kracht van diversiteit. Van culturen, talen, mensen en ideeën. Dat 
maakt de wereld kleurrijk.”

Stilstand als vooruitgang dus. Wat heeft dat jou gebracht?
“Diepgang. De moed om dingen los te laten en niet alles zelf in te 
vullen. Als je zonder verwachtingen naar het leven kunt kijken en 
in staat bent verwondering toe te laten, ervaar je ook een andere 
dimensie van schoonheid. Van ontmoetingen, van de natuur en van 
taal en muziek. Dat vind ik een verrijking, zeker omdat ik zelf van 
nature helemaal geen type ben dat rustig afwacht. Ik ben eerder 
ongeduldig.”

Zingen in het Fries is een bewuste keuze. Leg eens uit.
“Fries is mijn moedertaal. Een prachtige taal, waarmee ik ook de 
diversiteit wil benadrukken die we in ons land kennen. Mijn voorstel-
ling Wachter begint overigens met een sprookjesachtige vertelling in 
het Nederlands, dus mijn publiek hoeft niet bang te zijn dat ik ze een 
onbegrijpelijke monoloog voorschotel.”

Omschrijf jezelf eens in vijf woorden
“Moeder, verhalen, poëzie, diversiteit, liefde.”

Muziek is voor mij...
“Het laten spreken van de ziel. Zang doet dat ook: als je zingt, kun je 
jezelf nergens achter verschuilen. Dat maakt de emotie heel puur en 
oprecht. Muziek is ook een universele taal die alle culturen verbroe-
dert.”

Friese songs 
met rauwe beats
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Friesland is voor mij...
“Thuis. Ik heb in Friesland mijn 
familie, gezin en geliefden om 
me heen en ik ervaar daar rust 
en ruimte. Met deze compo-
nenten voel ik me het meest op 
mijn gemak en kan ik floreren. 
Vanuit deze rust wil ik trouwens 
altijd wel graag op zoek naar het 
onbekende.”

Als ik geen zangeres was 
geworden, dan was ik...
“Psychologie gaan studeren. 
Fascinerend hoe onze hersenen 
en emoties werken.”

Wie zijn jouw helden
“Björk vind ik een fascinerend 
individu en een ongelofelijke 
creatieve persoonlijkheid. Ik 
bewonder ook de manier waar-
op ze haar talent combineert 
met de zorg voor de aarde en 
de natuur. Eigenzinnig zonder 
concessies.”

Waar geef je jouw laatste 
tientje aan uit
“Aan eten. Ik hou heel erg van 
lekker eten. Daarnaast is voedsel 
het meest elementaire om te 
kunnen overleven.”

Ik wil ooit nog eens….
“Een boek schrijven. Geen idee 
waarover, maar dat boek komt 
er ooit.” 

Een optreden is voor mij 
geslaagd als...
“Je boven jezelf uitstijgt, samen 
met je muzikanten. Als je even 
het gevoel hebt dat je vliegt.
Dat kan een kort moment zijn, 
maar zoiets is magisch. Ook een 
klik met je publiek is geweldig. 
Als het goed zit tussen muzikant 
en toehoorder, weten beiden 
dat.”

Spelen op Jazzy Tiel is...
“Opwindend en gezellig. De 
Agnietenhof ken ik van een eer-
der optreden. Een fijne plek met 
geïnteresseerd publiek. Ik ben 
heel benieuwd hoe het theater 
er na de verbouwing uitziet.”

Mijn guilty pleasure is…
“De muziek van John Denver... 
Werd vroeger bij ons thuis veel 
gedraaid en hoewel het allemaal 
mierzoet en ontzettend braaf is, 
zijn het mooie melodieën die 
me toch stiekem wel raken en 
die ik nog weleens voluit zing als 
ik alleen thuis ben.”

Levensmotto 
“In Wachter zit een zin die voor 
mij de kern mooi verwoordt: 
‘Wil je iemand zijn, of wil je één 
zijn’. Een ego zonder vermogen 
om verbintenissen aan te gaan, 
is een eenzaam mens.”

Tekst: Pien Koome

Nynke Laverman brengt tijdens De Nacht van Jazzy Tiel op 
zaterdag 5 november haar nieuwe voorstelling Wachter. 
Ze wordt begeleid door haar man Sytze Pruiksma (piano, 
marimba, drums en elektronica) en celliste Geneviève Verhage. 
De regie van de muzikale vertelling Wachter is in handen van
Titus Tiel Groenestege. Info: www.nynkemusic.com
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Het portret in
de hedendaagse
kunst
20 oktober t/m 3 december

De opening wordt op vrijdag 28 oktober om 17.00 uur verricht 
door Marcel Melissen, wethouder cultuur, en zal muzikaal 
ondersteund worden i.s.m. Jazzy Tiel.

Aan de tentoonstelling zit een educatief project gekoppeld voor 
het basis- en voortgezet onderwijs en het sluit thematisch aan 
bij Arty Tiel 2016. Er is werk opgenomen van Papa Adama, Philip 
Akkerman, Silvia B, Marianne Boudesteijn, Jeroen Eisinga, Katinka 
Lampe, Mari Mészàros, Wouter van Riessen, Arie Schippers en 
Barbara Wijnveld. Curatoren: Piet Augustijn en Jack van Mildert.

Het Klooster, St. Agnietenstraat 26, 4001 NB Tiel
Openingstijden: donderdag 14.00 - 20.00 uur,
vrijdag 14.00 - 17.30 uur, zaterdag 12.00 - 17.00 uur

kopstukken
5 t/m 26 november

De opening van deze tentoonstelling wordt op zaterdag
5 november om 12.00 uur verricht door Khalid Boudou.

Expositieruimte ‘Kopstukken’, Damstraat 2 Tiel
Openingstijden: donderdag 14.00 - 20.00 uur,
vrijdag 14.00 - 17.30 uur, zaterdag 12.00 - 17.00 uur,
zie ook www.artytiel.nl

ACTIVITEITEN
ARTY TIEL

Woensdag 2 november
Presentatie fotografie door 
Raphaël Drent | 19.30 tot 
21.00 uur | Expositieruimte 
‘Kopstukken’ Damstraat 2 Tiel |
Entree € 12,50 | Inschrijven 
mogelijk via Plantage

Zaterdag 5 november
Opening ‘Kopstukken’ door 
Khalid Boudou | 12.00 uur | 
Expositieruimte ‘Kopstukken’ 
Damstraat 2 Tiel | Entree gratis

Woensdag 9 november 
Workshop portrettekenen voor 
kinderen en (groot)ouders 
door Joan Tesser | 14.30 tot 
16.00 uur | Expositieruimte 
‘Kopstukken’ Damstraat 2 Tiel | 
Entree gratis voor genodigden |
Inschrijven mogelijk via Plantage

Zondagmiddag 13 november 
Verhalenvertelster
Mia Verbeelen | 14.30 tot
16.30 uur | Nette Diepeveen |
Het Huijs, Kerkstraat 32 Tiel |
Entree € 5,- | Inschrijven mogelijk
via Plantage en open inloop

Zondagmiddag 20 november 
Lezing ‘Portret in de kunst’ 
door Roos Fokkema | 14.30 tot 
16.30 uur | Nette Diepeveen | 
Het Huijs, Kerkstraat 32 Tiel | 
Wandeling naar het Klooster
en expositieruimte | Entree
€ 2,50 | Inschrijven mogelijk
via Plantage en inloop
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Jazzy Tiel is inmiddels 
een niet meer weg te 
denken begrip. Enkele 

dagen per jaar staat de stad Tiel in 
november bol van de klanken en de sfeer van Jazz 
muziek. Tot ver buiten de streek weten liefhebbers 
de stad te vinden.

Vorig jaar is daar een nieuw element aan toege-
voegd, namelijk Arty Tiel. Met behulp van lokale 
kunstenaars waren toen leegstaande winkelpanden
in de binnenstad omgetoverd tot expositieruimtes 
waar de meest uiteenlopende uitingen van kunst 
waren te zien en te beleven.

Dit succes smaakt naar meer en daarom is ook dit 
jaar Arty Tiel als een welkome aanvulling op het 
muzikale programma opgenomen. Op die manier 
ontstaat een totaalprogramma waarbij niet alleen 
de oren aangenaam worden geprikkeld, maar ook 
andere dimensies van kunst de beleving van het 
totale festival verhogen.

Dit jaar hebben we gekozen voor een thema.
Onder de titel ‘Kopstukken’ bieden we u een 
enerverende reis aan door de tijd en komt u oog 
in oog te staan met vele tientallen Tielenaren en 
oud-inwoners van onze stad. We pakken het spoor 
door de tijd op in 1587 en wandelen langs de, 
meestal geschilderde, portretten verder naar onze 
tijd. We maken kennis met deftige vrouwen en 
voorname mannen, maar ook met meer volkse in-
woners. De manier van tentoonstellen is bijzonder. 
De samenstellers hebben letterlijk ‘out of the box’ 
gedacht. Reproducties van deze historische
portretten worden getoond op dozen die samen 
een soort artistieke muur vormen. 

Het andere deel van het tweeluik is verzorgd door 
de Tielse fotograaf Raphaël Drent. Zo’n tachtig 
bekende en minder bekende Tielenaren zette hij 
voor zijn lens. Deze artistiek bevlogen vakman ving 
hun karakteristieke trekken in een uitdagend palet 
van zwart en wit. Enkele namen: Frans Duijts, Rob 
Orlemans, Gijs Scholten van Aschat, Khalid Bou-
dou en vele anderen.

De twee luiken vormen samen een indrukwekkend 
document, een pleisterplaats in de reis van Tiele-
naren door de tijd. Je voelt je als bezoeker even 
een schakel in de lange ketting der historie, een 
stip in het continuüm van de tijd.

De gemeentelijke expositieruimte ‘Het Klooster’ 
haakt aan door in dezelfde periode een tentoon-
stelling over portretten in bredere zin, vervaardigd 
door hedendaagse beeldende kunstenaars, te 
presenteren. Maar er is nog meer... Samen met 
het centrum voor de kunsten ‘De Plantage’ is bij 
Kopstukken een aantrekkelijk cultureel-educatief 
programma samengesteld. Zo is er een lezing over 
portretkunst, komt er een verhalenverstelster, ver-
zorgt Raphaël Drent een workshop over portret-
fotografie en is er een workshop portret tekenen. 
Er is dus veel te beleven en te doen voor jong en 
oud. Het exacte programma staat elders in deze 
brochure.

Kortom, je bent pas echt bij
Jazzy Tiel geweest als je ook
Arty Tiel hebt bezocht. Dat
is pas echt genieten met al
je zintuigen.

Tekst: Peter Schipper
Foto’s: Raphaël Drent

Hennie Holle, door Sylvester 
Peperkamp, 2007

Dochter van Dirk Vygh, 1587Boer uit Ophemert, door 
Johan Ponsioen, ca. 1930

"je bent pas echt 
bij Jazzy Tiel 

geweest als je 
ook Arty Tiel 

hebt bezocht"
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Rob Veenstra, 
stadsnomade (47)

Blasterjaxx, 
DJ Thom Jongkind (26)

Henk van Zon, 
zanger (58)

Mensen kijken en bestuderen, 
dat is waar het om draait bij 
de tweede editie van Arty Tiel. 
Het thema van dit jaar is 
‘Kopstukken’, veelal portretten 
van bekende Tielenaren of men-
sen die op een bepaalde manier 
een binding hebben met Tiel. 
In de periode van 5 t/m 26 
november, samenvallend met 
Jazzy Tiel, zullen deze portretten 
in Tiel worden tentoongesteld. 
Er wordt aandacht besteed aan 
het verleden, maar ook aan de 
Tielenaren van deze tijd. 

Fotograaf Raphaël Drent is 
verantwoordelijk voor dit laatste 
onderdeel. Met zo’n 85 por-
tretten wil hij een beeld geven 
van de mensen die bekend zijn 
met Tiel of iets voor Tiel heb-
ben betekend. “De insteek van 
het project is eigenlijk om de 
Tielenaar te laten beseffen dat 
Tiel hele leuke mensen heeft en 
heeft voortgebracht. Sommige 
mensen zijn nogal negatief over 
de stad, dus we willen laten zien 
dat Tiel juist hartstikke leuk is. Ik 
heb bijvoorbeeld acteur 
Fedja van Huêt, voetballer 
Simon Tahamata, stadsnomade 
Robbie Veenstra, oud-banket-

bakker Hans Schroot en zanger 
Frans Duijts gefotografeerd. Een 
aantal van deze mensen zijn ook 
buiten Tiel erg bekend.” 

De lijst van Raphaël is nog veel 
langer dan het aantal portretten 
dat hij maakt, maar het was niet 
te realiseren om zoveel foto’s te 
maken. “Door te googlen, met 
mensen te praten en gewoon 
bij toeval kom je zoveel mensen 
tegen die op de één of andere 
manier iets met Tiel te maken 
hebben. Het leuke is ook dat ik 
nog geen enkele afwijzing heb 
ontvangen.” Zo heeft hij Jildou 
van der Bijl voor de lens gekre-
gen. Hoofdredactrice van het 
tijdschrift LINDA. én geboren in 
Tiel. “Ik heb een mail gestuurd 
naar het bedrijf en binnen een 
dag kreeg ik al antwoord dat ze 
mee wilde doen. Het lijkt alsof 
er iets warms ontstaat zodra ik 
tegen mensen zeg dat ik een 
foto wil maken omdat hij of zij 
een oud-inwoner is van Tiel.”

Iedereen wordt op ongeveer 
dezelfde wijze voor de lens 
gezet. Zwart-wit, eenvoud en 
tangverlichting zijn zo’n beetje 
de kernwoorden van de hele 

fotoserie. “Bij tangverlichting 
laat je het licht van links en 
rechts komen, zodat je aan de 
zijkanten veel licht krijgt en het 
in het midden zwart wegloopt. 
Toevallig kwam ik er laatst achter 
dat het in de fotografiewereld 
echt not-done is om zo te foto-
graferen, maar ik vind het prach-
tig.” Veel informatie bij de foto’s 
zal je als bezoeker niet krijgen. 
Eronder komt slechts een naam, 
het beroep en de leeftijd te 
staan. “Mensen moeten gewoon 
kijken of ze mensen herkennen 
en of er bijvoorbeeld een klik 
is. Wel is de Gelderlander na 
het Fruitcorso gestart met een 
wekelijkse rubriek waarin steeds 
één persoon uit de serie wordt 
uitgelicht. Dit zal doorgaan tot 
aan de start van Arty Tiel.” Een 
kleine selectie portretten wordt 
dan voorzien van een uitgebreid 
interview met de desbetreffende 
persoon. 
Hier zullen de bezoekers het 
mee moeten doen, verder wordt 
het gewoon koppen kijken.

Tekst: Britt van den Elshout
Foto’s: Raphaël Drent

'KOPSTUKKEN'
Fotograaf Raphaël Drent (1967, 

Arnhem) vanaf begin jaren '90 werk-
zaam als zelfstandig fotograaf in het 

Rivierengebied en ver daarbuiten! 
Komt uit een echte fotografen familie. 
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10 JAAR JAZZY TIEL
Foto’s: Dorien Grötzinger, Marcel van Kempen, Mindspins en Rogier Buijsrogge
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Precies tien jaar geleden verscheen Winne 
letterlijk uit het niets. Hij lekte de track ‘Top 3 MC’ 
en zette zichzelf hiermee in de spotlights bij 
verschillende media. In 2009 verscheen zijn 
debuutalbum ‘Winne Zonder Strijd’ dat goed 
was voor hits als ‘W.I.N.N.E.’ en ‘Alles Wat Ik Wil’. 
Samen met Jiggy Djé, Sticks en Dr. Moon vormde 
Winne in 2013 supergroep Great Minds. 
Ze schreven geschiedenis met de hoogste positie 
ooit voor een Nederlandstalig hiphop album en 
stonden op festivals als Lowlands en Woo Hah!

The Re:Freshed Orchestra is een 16-koppig 
Rotterdams funk-, soul- & hiphopcollectief van 
jonge muzikanten (strijkers, blazers, vocalisten en 
ritmesectie) met zeer uiteenlopende muzikale en 
culturele achtergronden en met als gemene deler 
de liefde voor livemuziek. Dit jaar speelde het 
orkest voor de tweede keer op North Sea Jazz. 
Een live optreden van The Re:Freshed Orchestra 
zal je niet snel vergeten!

WINNE THE RE:FRESHED 
ORCHESTRA

Beethovenstraat 22 Tiel

In samenwerking met:

Datum: zaterdag 19 november | Tijd: 21.00 uur | 
Twentietoe | Kaarten: € 12,50 online € 15,- aan 
de deur | shop.ikbenaanwezig.nl/tickets

JAZZMATAZZ

3 ZUSSEN
Ophemertsedijk 2 Tiel

Zin in een heerlijke jazz lounge zondagmiddag? 
Met lounge dj Alex Noir, die zijn jazz, soul en pure 
lounge platen voor je aan elkaar mixt? Op een van 
de mooiste locaties van Tiel? Zondagmiddag 6 
november kan dat bij lounge bar 3 Zussen in het 
prachtige Bellevue. Niet alleen word je muzikaal 
op je wenken bediend, 3 Zussen serveert bij je 
consumptie gratis een heerlijke jazzy bite; een 
perfecte afsluiting van een middagje shoppen 
op deze koopzondag in de binnenstad van Tiel. 
Het enige wat je hoeft is... sit back and enjoy the 
relaxing afternoon!

Datum: zondag 6 november | Tijd: v.a. 15.00 uur | 
Gratis entree
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WENDELA

is opgericht door gitarist Pano van Roseel en 
bassist Sylvain van Duffelen, tevens oprichters van 
de band Bloezz. Waar het tweetal geen deel meer 
van uitmaakt. 

Blues Almighty is een mengeling van bekende 
blues muzikanten en kan soms per optreden van 
bezetting wijzigen. De stijl varieert van stevige 
blues, New Orleans en gezellige funk blues. De 
strakke ritmesectie en het stevige gitaarwerk 
maakt het levendig. Zanger/gitarist El Kroppo 
maakt het tot een gezellige blues avond. Pano 
speelde op 15-jarige leeftijd al in de band van El 
Kroppo.

Datum: zaterdag 12 november | Tijd: 21.00 uur | 
Gratis entree

BLUES ALMIGHTY 
FT. EL KROPPO

Voor de derde keer organiseert Jazzy Tiel i.s.m 
De Plantage ‘Jazzy Rooms’ huiskamerconcerten. 
Woensdag 9 november staat de deur van de 
huiskamer van Nette Diepeveen weer open. Het 
thema van deze avond is ‘Ladies Night’. Er zullen 
optredens plaats vinden van Robin S. Mae,
Marie- Louise, Caya van Toorn en Just Us.

Robin S. Mae is een singer-songwriter uit de Be-
tuwe zonder poespas. Ze staat bekend om haar 
heldere sound met country- en bluesinvloeden. 
Gewapend met cowboylaarzen en haar akoesti-
sche gitaar staat zij klaar om zoveel mogelijk podia 
te betreden en het publiek te veroveren! Zangeres 
Marie-Louise Vernooij wordt begeleidt door gita-
risten Jan Koopmans en Peter van Hoeven. Denk 
aan mooie, gevoelige luisterliedjes met pakkende 
teksten. Samen met haar begeleiders heeft
Marie-Louise de muziek gearrangeerd. Kom luis-
teren en genieten! Caya van Toorn schrijft op een 
poëtische eigenzinnige manier Engelse en Neder-
landse liedjes. Ze begeleidt zichzelf op piano en 
gitaar. Just Us bestaat Lara, Jan en Martijn. Akoes-
tisch, elektrisch ze spelen het allemaal, maar voor 
vanavond spelen ze een gevarieerde akoestische set.

Kaarten: € 2,- verkrijgbaar aan de balie van de 
Plantage | Datum: woensdag 9 november |
Tijd: 19:30 - 22:00 uur

JAZZY ROOMS

Kerkstraat 5 Tiel

HET HUIJS
Kerkstraat 32 Tiel
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GASTERIJ 
FLIPJE

Het duo Gérard v.d. Heuvel en André v. Toorn 
treden regelmatig op onder de naam Lezismore. 
Gérard (ex-The Breeze, Junky Jive, St@b) en André 
(Urf, Runt en Rukvet No.7/8, Viper) verenigden 
in 1998 hun kwaliteiten als akoestisch duo. Hun 
invloeden zijn terug te voeren naar de blues, pop 
en jazz.

LEZISMORE &
MYSTIC PARROT 
FT JORDEN VAN DIJK Plein 45 Tiel

BISTRO 
DE BUURVROUW

Plein 2 Tiel

Speciaal voor Jazzy Tiel heeft Bistro De Buurvrouw, evenals voorgaande 
jaren, weer een geweldige avond voor u in petto. Trio ‘The Rosenberg's & 
Johnny Rosenberg’ zal maandagavond 7 november een optreden verzorgen 
in de bistro. Crooner Johhny Rosenberg behoort tot de zeer muzikale 
zigeunerfamilie Rosenberg en is vooral bekend geworden door zijn deelname 
aan het tv-programma 'The Voice of Holland'. Johnny Rosenberg zal met 
zijn muzikale begeleiding de sfeer van crooner Michael Bublé neerzetten. 
Uiteraard ontbreekt een optreden van zanger Sander Luurssen niet op deze 
avond en tevens komt er nog een ‘special guest’. U zult worden ontvangen 
met een glas bubbels en onder het genot van een heerlijk 4-gangen-keuze-
menu kunt u genieten van deze bijzondere avond. Kosten zijn € 38,50 p.p. 
incl. entree, glas bubbels en een 4-gangen-keuze-menu. 

Datum: maandag
7 november | Tijd:
18.00 uur tot 23.00 uur

TRIO
ROSENBERG 
& SANDER LUURSSEN

Mystic Parrot bestaat eigenlijk uit vader Jan (zang & gitaar) en dochter Jonne 
(zang, piano, gitaar) Koopmans die vooral akoestisch te werk gaan met niet 
alledaagse nummers. Speciaal voor Jazzy Tiel verenigen beide akoestische 
duo’s zich en sluit gitarist Jorden van Dijk hierbij aan. Jorden is afgestudeerd 
op gitaar aan de Herman Brood Academie en zal vooral blues gerelateerde 
nummers ten gehore gaan brengen.

Datum: zondag 20 november | Tijd: 15.30 uur | Gratis entree
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Ber van Buren is zanger, trompettist en percussionist.
Blues, jazz en diverse andere stijlen van muziek 
completeren zijn optredens. Hij speelde vele jaren 
in uiteenlopende formaties, waarvan de bekenste 
o.a. het Vanguard Combo, Waterland en Bluessum.
Er is een jazz cd uitgebracht door Bluessum, samen
met gitarist Sjoerd van der Zee. Ber heeft opge-
treden in zowel in binnen- als buitenland, o.a. in 
Frankrijk, Duitsland en Venezuela. In Venezuela
heeft hij een tour gedaan met een Symphony orkest
met lokale grootheden aldaar. Naast bovenstaande
heeft hij deel uitgemaakt van een landelijke musical
en maakt hij deel uit van een Kindertheater. Voor 
Jazzy Tiel heeft Ber een gelegenheidsensemble ge-
formeerd met Sjoerd van der Zee op gitaar, Matthieu
van Uden op drums en Tenny Tahamata op bas.

Datum: zondag 13 november | Tijd: 15.00 uur | 
Gratis entree

Als je opgegroeid bent met jazz (Miles - Coltrane
- Gillespie - Baker - Pepper) en een buurman had
die dagelijks Benton - Cooke - King Cole - Bennet
en Sinatra draaide, dan is je muzikale lot eigenlijk 
reeds bepaald. DeeJay DigDiz was de revelatie op 
het prestigeuze experimentele Campingfestival 
te Rotterdam, heeft tweemaal op het Heineken 
Jazzfestival Hillegersberg gestaan en momenteel 
begeeft hij zich maar al te graag in notoire 
uitgaansgelegenheden.

Datum: zaterdag 26 november | Tijd: 21.00 uur | 
Gratis entree

BER VAN BUREN

DE BEURS

DEEJAY DIGDIZ
 

Korenbeursplein 2 Tiel

Foto: Raphaël Drent

STADSKROEG
VAN GEFFEN

Ontspannen en genieten van een 
mix van zwoele jazz, Braziliaans, 
blues, soul, lounge in Stadskroeg 
Van Geffen.

Datum: zaterdag 26 november
Tijd: 20.00 uur | Gratis entree

Weerstraat 49 Tiel

DE HILDEGARD  MANDOS BAND

(DICKIE LEATEMIA)
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OUD-CAFÉHOUDER 

Bas Voigt 
over 

Jazzy Tiel

Bas Voigt doet al vanaf het tweede jaar fanatiek 
mee aan Jazzy Tiel. De eerst acht jaar in zijn eigen 
café, Café Bas, en tegenwoordig bij De Beurs. We 
kijken met Bas terug op de afgelopen negen jaar 
van Jazzy Tiel.

Wat was je eerste ervaring met Jazzy Tiel?
“Het eerste jaar was ik als bezoeker in Twentietoe, 
toen waren de optredens alleen nog maar daar. 
Het jaar daarop heb ik meteen besloten om met 
mijn eigen café mee te gaan doen.”

Hoe heb je het zien veranderen in al die jaren?
“Het is natuurlijk allereerst veel groter geworden. 
Waar je in het eerste jaar alleen TwentieToe als 
locatie had, zijn er nu verschillende plekken in 
Tiel waar de optredens plaatsvinden. Daarnaast 
speelden er toen ook nog alleen Tielse bandjes. 
De grootste omslag was denk ik zo’n vier à vijf jaar 
geleden, toen er voor het eerst een internationale 
artiest optrad, Gino Vannelli.”

Je mooiste herinnering?
“Mijn kennismaking met Frank Montis in Café Bas. 
Het was meteen het eerste jaar dat ik meedeed, 
het tweede jaar van Jazzy Tiel dus, en dat was 
echt een magische avond. Montis speelde toen 
met Lean Robbemont en Aron Raams en het café 
stond echt stampvol. Inmiddels is Montis ook echt 
een goede vriend van me.”

Is Jazzy Tiel bekend genoeg binnen Tiel?
“Nee, dat denk ik niet. Het zijn vooral de liefheb-
bers die echt de optredens zullen bezoeken. Toch 
vind ik wel dat we zo’n evenement jaarlijks erin 
moeten houden, het publiek is altijd heel enthou-
siast.”

Wat vind je dan van de Tielse muziekscène in 
het algemeen?
“Die is zeer levend. We hebben heel veel getalen-
teerde muzikanten en er is elke week wel ergens 
iets te doen op dans- of muziekgebied. Wat ik wel 
jammer vind, is dat je bij deze optredens bijna al-
tijd hetzelfde publiek ziet. Het is in Tiel vrij lastig 
om een groter publiek te bereiken.”

Terug naar Jazzy Tiel, naar welke act kijk je het 
meeste uit dit jaar?
“Dat is toch weer Frank Montis. Hij speelt dit jaar 
in de Agnietenhof, waar voor het eerst gebruik 
wordt gemaakt van een andere opzet dan nor-
maal. Het heeft wat weg van North Sea Jazz, maar 
dan dus in de Agnietenhof. In verschillende zalen 
zullen optredens zijn en mensen kunnen geduren-
de de optredens van de ene zaal naar de andere 
zaal gaan. Naar mijn mening is dit dé manier hoe 
het georganiseerd moet worden in de Agnieten-
hof. Ik ben dan ook heel benieuwd.”

Wie zou je ooit nog eens willen zien op Jazzy 
Tiel?
“Dat is Tristan. Zij speelden vorig jaar in de boven-
zaal van de Beurs en dat was echt heel verrassend. 
Ik vind het echt een top band. Inmiddels ben ik al 
naar meerdere optredens van hen geweest. Het 
zou daarom leuk zijn als ze nog een keer terugko-
men op Jazzy Tiel.”

Tekst: Britt van den Elshout
Foto’s: Raphaël Drent
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DE BEURS 

Savoy Room is een swingende band uit Rotterdam 
en omstreken. De muziekstijl laat zich niet 
gemakkelijk vangen en houdt het midden tussen 
een pakkende mix van bands als Jazzanova, Zuco 
103, Moloko en 4 Hero.

De optredens van Savoy Room zijn verrassend, 
omdat diverse genres elkaar snel afwisselen. De 
band combineert oudere en nieuwe muziekstijlen 
met zowel akoestische als elektronische 
ingrediënten en staat, met zelfgeschreven tracks, 
garant voor een avontuurlijk en dynamisch 
optreden. Hierdoor past de muziek van Savoy 
Room zowel in een dampende nachtclub als in een 
loungy strandtent.

Het debuutalbum van Savoy Room kwam eind 
2014 uit. Het album, dat in eigen beheer is 
uitgebracht en met veel lof werd ontvangen, vindt 
zijn weg via cd, iTunes en Spotify. De release ging 
onder meer gepaard met twee videoclips.

De band bestaat uit Lotte Okkerse (vocals), Floor 
Polder (dwarsfluit), Casper Houtman (toetsen, 
samples), Boris Oud (contrabas, basgitaar) en Jens 
Kirpestein (drums). 

Locatie: Olijf. | Tijd: 19.00 uur | Gratis entree

Op zaterdag 19 november 2016 verzorgt De Beurs 
Borrelen Eten Cultuur een bijzondere Jazzy Tiel 
avond met een avondvullend programma. Maar 
liefst drie bands zullen deze avond optreden in 
achtereenvolgens Café De Beurs, Restaurant Olijf 
en in de bovenzaal van De Beurs. Restaurant Olijf 
zal voor deze gelegenheid worden omgebouwd 
tot concertpodium. Gedurende de concerten en 
daartussen serveren de koks van Olijf en Restau-
rant Bij Casper, een keur aan hapjes en lekkernijen 
voor de inwendige mens. Deze middag/avond is 
de entree gratis, vanaf 17.00 uur.

Basily Gipsy Band heeft in de loop der jaren een 
geheel eigen identiteit met traditionele en Spaan-
se zigeunerinvloeden ontwikkeld. Door de ontwa-
penende podiumpresentie en gedreven uitstraling 
weten de muzikanten het publiek keer op keer in 
vervoering te brengen. Basily heeft inmiddels een 
flinke reputatie in binnen- en buitenland opge-
bouwd. Naast vele optredens in Nederlandse 
(jazz)clubs gaven ze zelfs acte de présence op 
privéfeesten van The Rolling Stones en Jeff Beck. 
Met originele Hot Club de France bezetting wordt 
Basily gezien als een van de beste en meest 
originele gipsy formaties.

Locatie: De Beurs | Tijd: 17.00 uur | Gratis entree

BASILY GIPSY BAND

OLIJF.

SAVOY ROOM

Korenbeursplein 2 Tiel

Korenbeursplein 4 Tiel
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Je woont al meerdere jaren in België. Hoe ben je daar 
terechtgekomen?

Tijdens een tour met Maceo Parker kwam ik mijn huidige vrouw 
tegen, zij is Belgisch. Ik ben zeer snel daarna met haar getrouwd en 

in België gaan wonen, nog steeds ontzettend tot mijn plezier.

Wat vind je van de Belgische en Nederlandse jazzpodia
en festivals?

De sfeer is altijd erg goed. Met name bij de podia en festivals waar 
meerdere bands optreden. Ik constateer dan altijd dat er een soort 

“vibe” ontstaat, hetgeen voor een muzikant heerlijk is om in te 
spelen. Het verschil met de VS is dat de mensen hier gemiddeld 

meer geïnteresseerd zijn in de muziek. 

Hoe is de muzikantenwereld hier dan ten opzichte van de VS?
In de VS is de muzikantenwereld harder, het aanbod van muzikanten 

is veel groter. Bij audities kunnen er zomaar 50 of 100 drummers 
komen. Ook al word jij uiteindelijk dan toch gekozen, dan nog moet 
je altijd scherp blijven, want voor jou staan er tien anderen klaar als 

je niet voldoet. Dat tilt muzikanten naar een hoger niveau.

Mede daardoor is er ook meer commitment binnen de bands. 
Als je eenmaal bij een band zit, ga je ervoor. Hier in Europa zie je 
dat artiesten vaak voor meerdere bands spelen, ook uit financiële 

overweging. Wanneer je echter elke dag speelt en oefent met 
dezelfde band, groei je met elkaar, elke dag weer.

Vertel eens wat over je tijd bij The S.O.S. Band.
Dat was een fantastische periode. De band was zeer populair en wij 

speelden wereldwijd voor volle zalen. Het was min of meer het begin 
van de nieuwe R&B periode waarin bijvoorbeeld ook Rose Royce 

opkwam. De muziek was sfeervol en bij de concerten en in de clubs 
waar wij speelden was er daardoor altijd een echt goede danssfeer.

Daarnaast was het geweldig hoeveel platen wij verkochten. Elk 
album ging meer dan een miljoen keer over de toonbank.

En hoe was je periode bij Maceo Parker?
Erg goed en leerzaam. Bij Maceo kwam ik onder andere in de 

jazzwereld terecht, waar het niveau bijzonder hoog ligt. Ik heb 18 jaar 
met Maceo gespeeld en wij zijn de hele wereld over geweest, een 

fantastische periode. Na 18 jaar was het echter ook wel klaar en was 
ik toe aan iets nieuws.

Tenslotte, waarom en hoe ben je op drums uitgekomen?
Ik zeg altijd, het was een “God gifted talent”. Ik ben opgegroeid in 

Giorgia in wat ze tegenwoordig een kansarme buurt noemen. Wij 
hadden eigenlijk niets en muziek was mijn grote liefde. Ik merkte dat 

ik gevoel had voor drums en door luisteren en veel oefenen heb ik 
mij het drummen eigen gemaakt. Ik heb nooit les gehad, maar leer 

nog steeds door te luisteren naar anderen. Daarnaast heb ik ook 
gewoon het geluk gehad dat ik mijn werk heb kunnen maken van 

muziek.

Interview Jamal Thomas door Britt van den Elshout
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SPONSORS 
10e EDITIE

Stichting Jazzy Tiel
Sint Agnietenstraat 29, Tiel

Tel. 06-28646646
E-mail info@jazzytiel.nl

www.jazzytiel.nl

STREET
PARADE
WINKELPROMENADE
Zaterdag 5 en
zondag 6 november
is het koopzondagweekend
in de binnenstad van Tiel en deze
dagen zullen in het teken staan van Jazzy 
Tiel. In samenwerking met Hart van Tiel zal er 
zaterdag- en zondagmiddag een heuse ‘street 
parade’ plaatsvinden. Een aantal brass bands 
zal de winkelstraten van Tiel muzikaal komen 
opluisteren, o.a. Heavy Hoempa en het Tielse 
blaasorkest BBK.

Heavy Hoempa bestaat uit 7 blazers en een 
drummer die tot het gaatje gaan! Massive Brass 
Rock met een dikke ‘over the top’ knipoog 
naar de hardrock, door blazers met ballen. 
Verrassende uitvoeringen van herkenbare 
gouwe ouwe van o.a. Rammstein, Metallica, 
Motörhead, Guns ‘n’ Roses, AC/DC. En dat met 
een volume waar je haren van gaan wapperen!

Het Tielse blaasorkest BBK  is onderdeel van mu-
ziekvereniging KTVM en zal voor Jazzy Tiel een 
aangepast repertoire spelen met nummers van 
o.a. Earth Wind & Fire, Bruno Mars, Barry White 
en andere soul, jazz en funk gerelateerde hits.

Kom 5 en 6 november naar de Tielse binnenstad 
en maak Jazzy Tiel mee!

STICHTING JAN NIEUWENHUYZEN



24

TIMETABLE
Zaterdag 29 oktober | Schouwburg Agnietenhof | LOUIS! What a wonderful world | 19.30 uur

Woensdag 2 november | Café de Beurs | Jazzy Tiel Popquiz | 20.00 uur

Woensdag 2 november | Arty Tiel: presentatie fotografie door Raphaël Drent | Expositieruimte 
‘Kopstukken’ | 19.30 uur

Zaterdag 5 en zondag 6 november | street parade | koopzondag winkelpromenade | v.a. 12.00 uur

Zaterdag 5 november | opening expositie Arty Tiel ‘Kopstukken’ | 12.00 uur

Zaterdag 5 november | Schouwburg Agnietenhof | De Nacht van Jazzy Tiel | 19.30 uur

Zondag 6 november | Schouwburg Agnietenhof | Ageeth de Haan, If you’re happy | 14.30 uur

Zondag 6 november | 3 Zussen | lounge dj Alex Noir | v.a. 15.00 uur

Maandag 7 november | Bistro de Buurvrouw | Trio Rosenberg, Sander Luurssen | 18.00 uur

Woensdag 9 november | Het Huijs | Jazzy Rooms - Ladies Night | 19.30 uur

Woensdag 9 november | Arty Tiel: workshop portrettekenen door Joan Tesser | 
Expositieruimte ‘Kopstukken’ | 14.30 uur

Zaterdag 12 november | Café Wendela | Blues Almighty ft. El Kroppo | 21.00 uur

Zondag 13 november | Café de Beurs | Ber van Buren | 15.00 uur

Zondag 13 november | Bistro de Buurvrouw | Sander Luurssen, Lesley Lynch en
Marcel Hufnagel | 13.00 uur

Zondag 13 november | Arty Tiel: verhalenvertelster Mia Verbeelen | Het Huijs | 14.30 uur

Zaterdag 19 november | Café de Beurs | Basily Gipsy Band | 17.00 uur

Zaterdag 19 november | Café de Beurs | The Jamal Thomas Band | 21.00 uur

Zaterdag 19 november | Restaurant Olijf | Savoy Room | 19.00 uur

Zaterdag 19 november | Poppodium Twentietoe | Jazzmatazz | 21.00 uur

Zondag 20 november | Gasterij Flipje | Lezismore & Mystic Parrot ft. Jorden van Dijk | 15.30 uur

Zondag 20 november | Arty Tiel: lezing ‘Portret in de kunst’ door Roos Fokkema | Het Huijs | 
14.30 uur

Zaterdag 26 november | Café de Beurs | DeeJee DigDiz | 21.00 uur

Zaterdag 26 november | Stadskroeg van Geffen | Hildegard Mandos Band | 20.00 uur

PROGRAMMA


