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Hoofdstuk   1.Samenva�ng   beleidsplan   
 

 
1.   b   Samenva�ng   beleidsplan   
Inhoudelijk   beleid   :    ProJazz   is   voor   de   periode   2017-2020   als   enige   jazz   organisa�e   opgenomen   in   het  
meerjaren   beleidskader   van   de   Gemeente   Den   Haag.   De   organisa�e   hee�   zich   in   de   afgelopen   jaren  
sterk   ontwikkeld,   is   robuuster   geworden   en   daarmee   een   aantrekkelijke   en   betrouwbare  
samenwerkingspartner.   Ondanks   het   hoge   ambi�eniveau   is   het   grootste   deel   van   de   plannen   en  
doelstellingen   gerealiseerd.   
Jazz070:    ProJazz   hee�   het   in   2016   opgerichte   jazzpla�orm   Jazz070   doorontwikkeld .    De   organisa�e  
hee�   als   stuwende   kracht   en   voorzi�er   van   Jazz070   een   belangrijke   bijdrage   geleverd   aan   een  
gezonder   en   onderscheidend   jazz   klimaat   in   Den   Haag.   
Samenwerking,   posi�onering   en   publieksbereik   -    virtueel   Podium:    Het   bijzondere   'bedrijfsmodel'   van  
ProJazz   als   rondreizend   podium   zonder   één   vaste   plek,   hee�   ondanks   de   complexiteit   sterk  
bijgedragen   aan   het   verspreiden   van   jazz   over   de   stad.  
In   de   afgelopen   periode   is   een   aantal   ‘vaste’   podia   ontstaan   waarmee   ProJazz   op   intensieve   basis  
samenwerkt:   Paard,   Zuiderstrandtheater/Nieuwe   Kerk,   Theater   Dakota,   De   Nieuwe   Regentes,   het  
DiamantTheater   en   het   Koorenhuis/Prins   27.  
Sterke   speler:    ProJazz   hee�   zich   ontwikkeld   van   een   bescheiden   aanbieder   van   jazz   tot   een   sterke  
speler,   betrouwbare   partner   en   vaste   waarde   in   het   Haagse   en   (inter)na�onale   jazz-   en   cultuurveld.  
Met   ruim   30   concerten   per   jaar   en   een   eigen   fes�val     is   ProJazz   de   grootste   aanbieder   van   jazzmuziek  
in   Den   Haag   op   professionele   podia.   
Bedrijfsvoering:    I n   de   afgelopen   periode   hee�   ProJazz   veel   met   het   beschikbare   budget   gerealiseerd.  
De   boekjaren   2016   -2018   zijn   met   een   bescheiden   posi�ef   resultaat   afgesloten.   ProJazz   is   er   in  
geslaagd   realis�sch   te   begroten   en   de   balans   tussen   risicovolle   programmering   en   publiekstrekkers  
gezond   te   houden.   
Diversiteit   en   inclusie   -    grenzeloos:    Toepassing   van   de   Code   Culturele   Diversiteit   is   voor   ProJazz   net   zo  
vanzelfsprekend   als   haar   passie   voor   het   grenzeloze   karakter   van   de   jazzmuziek.   ProJazz   combineert  
bij   voorkeur   alle   windrich�ngen,   op   en   voor   het   podium   en   in   het   eigen   team.   De   intensievere  
samenwerking   met   coproducenten   met   een   andere   culturele   achtergrond   en   nieuwe   makers   biedt  
kansen.   
  

Totalen  2017  2018  2019  2020  

Ac�viteiten    18  32   27     30  

Bezoekersaantallen    2166    4240    4099    4300  

  
1.c.      S amenva�ng   van   hoofdstuk   2.3   Plannen   en   ac�viteiten   voor   de   periode   2021-2024:    

Missie/visie/doelstelling:    Verankeren   van   de   vooruitgang   die   in   de   afgelopen   jaren   is   geboekt.   Den  
Haag   bereikt   met   een   onderscheidend   en   eigen�jds   jazz   aanbod   een   breed   publiek   en   groeit   uit   tot  
een   van   de   toonaangevende   jazz   steden   van   Nederland.   ProJazz   ziet   de   stad   als   één   groot   podium  
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met   unieke   mogelijkheden   en   kansen.   De   organisa�e   bouwt   verder   aan   haar   unieke   posi�e   als  
rondreizend   podium,   maar   strijkt   tegelijker�jd   nadrukkelijker   neer   op   het   kernpodium   in   het  
Koorenhuis/Prins27.   In   aanslui�ng   op   de   visie   van   ProJazz:   de   stad   als   podium   vervult   Projazz/Jazz070  
vanaf   2021   de   rol   van   stadsprogrammeur   jazz.   Deze   ontwikkelt   een   integrale   visie   op   jazz   in   Den  
Haag;   s�muleert   een   gevarieerd   en   actueel   (inter-)na�onaal   jazz   aanbod   in   de   stad   en   ini�eert   en  
bevordert   samenwerking   en   afstemming.  
Projecten,   ambi�es   en   samenwerkingen:    Met   de   uitbreiding   van   het   aantal   (jazz-)concerten   tot   max.  
20   per   jaar   profileert   In   het   Koorenhuis   zich   i.s.m.   ProJazz   als   nieuw   kernpodium   voor   de   jazz.   Naast  
ProJazz   is   hier   ruimte   voor   andere   jazz   ini�a�even   in   Den   Haag   zoals   de   Regentenkamer,   ad-hoc  
programmering   en   nieuwe   makers.   De   succesvolle   samenwerking   met   Paard   en   Mondriaan   Jazz  
wordt   voortgezet;   ieder   seizoen   is   er   een   flinke   dosis   experiment   in   het   Paardcafé.   De   programmering  
in   de   Nieuwe   Kerk   i.s.m.   het   Dans   en   Muziekcentrum   wordt   bestendigd   en   doorontwikkeld   tot   een  
totaalconcept   dat   aantrekkelijk   is   voor   een   divers   publiek.   I.s.m.   Jazz070   wordt   jaarlijks   een   grote  
naam   naar   Amare   gehaald   voor   een   Masterclass   en   een   concert.   De   Cultuurankers   worden   op   de  
Haagse   jazzkaart   gezet   als   één   podium   met   ieder   een   eigen   lokale   kleur;   de   samenwerking   wordt  
intensiever   met   wijkgericht   maatwerk   als   belangrijkste   doelstelling.   Het   Cu�ng   Edge   Jazzfes�val  
wordt   doorontwikkeld   tot   een   Cultuurankerbreed   fes�val.   
Bedrijfsvoering:   Fair   prac�ce   code:    eerlijke   betaling   van   de   ar�esten   blij�   gehandhaafd   en   eerlijke  
betaling   van   de   zzp’ers   van   ProJazz   groeit   mee   met   de   organisa�e   door   realis�sche   verhoging   van   de  
uurtarieven.   Het   aantal   betaalde   uren   van   het   professionele   team   (produc�e,   programmering,  
zakelijke   leiding,   marke�ng   en   administra�e)   neemt   toe   voor   marke�ng   (+4)   en   produc�e   (+3).   De  
dagelijkse   leiding   (direc�e)   bestaat   uit   de   zakelijk   leider   en   ar�s�ek   leider.   ProJazz   gaat   bewust   om  
met   het   milieu,   o.a.   door   bevordering   digitaal   werken,   gebruik   van   100%   gerecycled   papier,   bundeling  
van   drukwerk   en   andere   ui�ngen   en   scheiding/hergebruik   van   plas�c.   
Diversiteit   en   inclusie :   De   afgelopen   �jd   vertegenwoordigde   de   programmering   van   ProJazz   de   meest  
uiteenlopende   con�nenten.   Dit   hee�   er   toe   geleid   dat   de   samenstelling   van   het   publiek   diverser   is  
geworden.   ProJazz   hee�   er   alle   vertrouwen   in   dat   deze   ontwikkelingen   niet   alleen   de   muziek   maar  
ook   de   organisa�e   aantrekkelijker   maakt   voor   een   bredere   en   diverse   doelgroep.   In   de  
programmering   zal   nog   intensiever   samengewerkt   worden   met   coproducenten   als   bijv.   Gnawa  
fes�val.   Ook   het   project   nieuwe   makers   biedt   kansen.   ProJazz   ziet   de   cultuurankers   als   dè   partner   in  
het   bereiken   van   publieksgroepen   die   niet   vanzelfsprekend   de   weg   naar   cultuur   weten   te   vinden.   
Makersklimaat   en   talentontwikkelin g:   i.s.m.   in   het   Koorenhuis,   Koninklijk   Conservatorium   en  
Codarts   selecteert   ProJazz   jaarlijks   een   veelbelovende   nieuwe   maker   die   zich   onder   begeleiding  
ontwikkelt   en   een   aantal   produc�es   realiseert.   Van   de   nieuwe   maker   wordt   een   (pro)ac�eve   eigen  
inbreng   verwacht;   zowel   op   het   gebied   van   de   ar�s�eke   inhoud,   publieksbereik   als  
ondernemerschap.   De   selec�e   zal   mede   op   basis   van   een   uitgeschreven   plan   en   presenta�e  
plaatsvinden.   
Publieksbereik:    In   de   marke�ng   ui�ngen   wordt   nadrukkelijker   ingespeeld   op   actuele   ontwikkelingen  
in   Den   Haag   als   interna�onale   stad.   Een   vernieuwde   vormgeving   die   het   bijzondere   mobiele   karakter  
als   vertrekpunt   hee�,   persoonlijke,   prikkelende   ui�ngen   die   sterker   aansluiten   bij   de   belevingswereld  
van   een   nieuw   en   jonger   publiek,    een   maandelijkse   Haagse   jazz-agenda   door   Jazz070   i.s.m.   Live   Jazz  
and   other   improvised   Music.   Om   meer   jongeren   te   bereiken   wordt   in   2020   gestart   met   een  
jongerenpanel.   Om   ook   jongeren   met   een   niet-Westerse   achtergrond    beter   te   bereiken   wordt  
samengewerkt   met   partners   als   Mul�cultureel   Jongeren   Geluid.  

Totalen  2021  2022  2023  2024  

Ac�viteiten    36  36     36    36  

Bezoekersaantallen    4600    4645    4675    4700  
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Hoofdstuk   2.   Beleidsplan   2021-2024   
 
2.1   Algemene   informa�e  

2.1.A.   Algemene   gegevens   van   de   aanvrager   

Naam   instelling   (indien   afwijkend   van   de  
statutaire   naam):  

ProJazz  

Statutaire   naam   instelling:  S�ch�ng   Pro   Jazz  

Statutaire   doelstelling:  Het   ondersteunen   van   musici   en   muzikanten   in  
de   meest   brede   zin   van   het   woord  

Aard   van   de   instelling :  Programmerende   instelling   

Bezoekadres:  Joseph   Ledelstraat   126  

Postcode   en   plaats:  2518   KM    Den   Haag  

Postadres:  Joseph   Ledelstraat   126  

Postcode   en   plaats:  2518   KM   Den   Haag  

Telefoonnummer:  06-19258011  

Email:  perry@projazz.nl  

Website:  www.projazz.nl  

 
 

2.1.B.   Contactpersoon   voor   de   subsidieaanvraag  

Naam   contactpersoon:   Perry   Lehmann  
Func�e   contactpersoon:   zakelijk   leider  
Telefoonnummer   contactpersoon:06-19258011  
Email   contactpersoon:   perry@projazz.nl  
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2.1.C.   Financiële   gegevens   aanvrager  

IBAN   bankrekeningnummer:  
Ten   name   van:  
Fiscaal   nummer:  

NL45   INGB   0004958723  
S�ch�ng   Pro   Jazz  
NL850808728B01  

2.1.D.   Rechtsvorm  

Rechtsvorm   (s�ch�ng,   vereniging):  
Jaar   van   oprich�ng:  
Inschrijving   Kamer   van   Koophandel   te:  
KvK   nummer:  

 
 
S�ch�ng  
2011  
Den   Haag  
53247469  

2.1.E.    Huidige   samenstelling   direc�e/dagelijkse   leiding   (incl.   zakelijk/ar�s�ek   leider   indien   van  
toepassing)  

Naam:  Func�e:  In   func�e  
sinds:  

Termijn  
Benoeming 4 :   

Nicolle   Leenhouwers  ar�s�ek   leider  2011  nvt  

Perry   Lehmann  zakelijk   leider  2011  nvt  
 
 

2.1.E.    Huidige   samenstelling   Bestuur   of   Raad   van   Toezicht  

 Bestuur  

Naam:  Func�e:  In   func�e   sinds:  Termijn   benoeming  Treedt   af   op  

Ernst   Detering  Voorzi�er  2012  3   jaar  2023  

Leon�ne   van   Vlerken  Penningmeester  2018  3   jaar  2021  

Freek   Jenner  Secretaris  2017  3   jaar  2023  

Mischa   Andriessen  Algemeen   lid  2018  3   jaar  2021  

 

 

2.1.G.   Gevraagd   subsidiebedrag   voor   de   periode   2021   -   2024  

Totale   omvang   jaarlijkse   exploita�e:  
 
€   251.325  

Gevraagde   jaarlijkse   structurele   bijdrage   van   de  
gemeente   voor   2021-2024:  

€   94.500  
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Gesubsidieerd   in   het   kader   van   het   

Meerjarenbeleidsplan   Kunst   en   Cultuur   20172020   van  
de   gemeente   Den   Haag?  

 

Ja,   met   een   bedrag   van:    €   52.454     (peiljaar  
2018,   inclusief   trend)  

Ondertekening:  

Hierbij   verklaart   ondergetekende,   daartoe   statutair   bevoegd,   dit   formulier   naar   waarheid   en   zonder  
voorbehoud   te   hebben   ingevuld.  

Mach�ging:   Nee  

Naam:   E.G.   Detering  

Func�e:   Voorzi�er   Bestuur  

Datum:   29-11-2019  

Plaats:   Den   Haag  

Handtekening:   
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2.2.   Terugblik   op   zelfevalua�e   van   de   periode   2017-   heden  

2.2.1   Inhoudelijk   beleid   

Inleiding  
ProJazz   is   voor   de   periode   2017-2020   als   nieuwkomer   en   enige   jazz   organisa�e   opgenomen   in   het  
meerjaren   beleidskader   van   de   Gemeente   Den   Haag.   Dit   hee�,   naast   het   vertrouwen   en   de   erkenning  
als   ini�a�ef   met   poten�e   en   toegevoegde   waarde   voor   de   stad,   een   sterke   impuls   gegeven   aan   de  
ontwikkeling   en   professionalisering   van   de   jazz.   De   organisa�e   hee�   zich   sterk   ontwikkeld,   is  
robuuster   geworden   en   daarmee   een   aantrekkelijke   en   betrouwbare   samenwerkingspartner   voor  
par�jen   binnen   en   buiten   de   stad.   ProJazz   hee�   zich   vastgebeten   in   het   realiseren   van   de   stevige  
ambi�es   en   doelstellingen   die   de   organisa�e   zich   voor   de   periode   2017-2020   hee�   gesteld.   Ondanks  
het   hoge   ambi�eniveau   is   het   grootste   deel   van   de   plannen   en   doelstellingen   gerealiseerd.   
 
ProJazz   staat   voor   het   leggen   van   verbindingen,   een   professioneel   jazzklimaat   en   een   eigen   en   open  
blik   op   (jazz-)muziek.   Daarin   verkent   en   overschrijdt   de   organisa�e   bewust   de   muzikale   grenzen   van  
het   genre.   Tegelijker�jd   staat   ProJazz   voor   de   belangen   van   de   muzikant   en   ar�est,   onder   meer   door  
het   hanteren   van   een   marktconforme   vergoeding   en   het   bieden   van   een   professioneel   podium.   
 
Missie   2017-2020   
“Jazz   in   een   concertante   se�ng   stevig   en   blijvend   verankeren   in   de   stad,   meer   en   nieuw   publiek  
interesseren   voor   de   diverse   s�jlen   van   de   jazz,   met   bijzondere   aandacht   voor   de   meest   kwetsbare  
s�jlen.   Bevorderen   van   samenwerking   binnen   het   Haagse   Jazzveld.”  
 
Visie   2017-2020   
Jazz   is   voortdurend   in   beweging   en   laat   zich   niet   vangen   in   één   muzikale   defini�e.   Jazz   is   poli�ek,  
cultureel   en   maatschappelijk   betrokken   en   weerspiegelt   vaak   trends   en   ontwikkelingen.   Jazz   kent  
haar   klassiekers,   maar   laat   zich   tegelijker�jd   door   uiteenlopende   muziekgenres   inspireren,   van   Igor  
Stravinsky   tot   Radiohead.   Jazz   kenmerkt   zich   door   een   hoog   ar�s�ek   niveau   en   vrije   improvisa�e.  
 
Kwaliteit   en   aandacht  
ProJazz   staat   voor   kwaliteit.   Dit   geldt   zowel   voor   het   ar�s�eke   niveau   van   de   programmering   als   de  
manier   waarop   de   concerten   worden   uitgevoerd.   Er   wordt   veel   aandacht   besteed   aan   details   en  
persoonlijk   contact   met   muzikanten,   publiek,   medewerkers   en   vrijwilligers.   Zo   worden   waar   het   kan  
de   maal�jden   voor   de   muzikanten   zelf   gemaakt,   interna�onale   muzikanten   worden   regelma�g   door  
ProJazz   medewerkers   opgehaald   van   vliegveld   of   sta�on   en   rondom   een   concert   wordt   het   contact  
met   publiek   opgezocht.   ProJazz   wordt   steeds   vaker   gezien   als   kwaliteitskeurmerk.   Een   reac�e   van  
vaste   bezoekers:   ‘ Ook   al   is   het   niet   al�jd   helemaal   onze   s�jl,   het   is   al�jd   goed’ .   

2.2.2.   Posi�onering   binnen   bestel   en   bijdrage   aan   totale   aanbod   
Jazz070  
ProJazz   hee�   het   in   2016   opgerichte   jazz   pla�orm   Jazz070   doorontwikkeld .    De   kern   en   ini�a�efgroep  
bestaat   uit   het   Paard,   Dans   en   Muziekcentrum   (Zuiderstrandtheater),   Koninklijk   Conservatorium   en  
ProJazz.   Zo   is   het   programmeurs   overleg   naast   de   oprichters   en   kernpartners   uitgebreid   met   Korzo,  
Musicon,   Regentenkamer   en   De   Nieuwe   Regentes.   ProJazz   hee�   als   stuwende   kracht   en   voorzi�er  
van   Jazz070   een   belangrijke   bijdrage   geleverd   aan   een   gezonder   en   onderscheidend   jazzklimaat   in  
Den   Haag.   Er   vindt   afstemming   plaats   over   de   (jazz-)programmering,   gezamenlijke   projecten   worden  
gerealiseerd,   kennis   wordt   gedeeld   en   knelpunten   worden   besproken.   
 
Daarnaast   vervult   Jazz070   een   coördinerende   en   adviserende   rol   in   het   Haagse   jazzveld.   Dit   hee�   er  
onder   andere   toe   geleid   dat   door   de   zakelijk   leider   van   ProJazz,   in   samenwerking   met   de   Gemeente,  
een   overgangsperiode   is   gerealiseerd   (2019-2020)   voor   de   Regentenkamer   in   hetKoorenhuis/Prins27.  
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Met   dit   goed   func�onerend   en   bijzondere   samenwerkingsverband    onderscheidt   Den   Haag   zich   ook  
landelijk.  
 
Virtueel   Podium  
Het   bijzondere   'bedrijfsmodel'   van   ProJazz,   een   rondreizend   podium   zonder   één   vaste   plek,   hee�  
ondanks   de   complexiteit   sterk   bijgedragen   aan   het   verspreiden   van   jazz   over   de   stad.   Het   model  
waarbij   gebruik   gemaakt   wordt   van   bestaande   podia   en   speelplekken,   maakt   het   voor   ProJazz  
mogelijk   zich   te   focussen   op   haar   unieke   kernkwaliteit:   Het   realiseren   van   een   bijzondere   en   -   volgens  
sommigen   -    magische   combina�e   van   de   (jazz)muziek,   het   publiek   en   de   plek.    In   de   afgelopen  
periode   is   een   aantal   ‘vaste’   podia   ontstaan   waarmee   ProJazz    op   intensieve   basis   samenwerkt:  
Paard,   Zuiderstrandtheater/Nieuwe   Kerk,   Theater   Dakota,   De   Nieuwe   Regentes,   het   DiamantTheater  
en   In   het   Koorenhuis/Prins   27.   Hiermee   beschikt   Den   Haag   over   een   virtueel   en   gevarieerd  
Jazzpodium,   verspreid   over   de   stad.   
 
Kernkwaliteiten  
Specialist   
Naast   concertorganisator   hee�   ProJazz   zich   sterk   ontwikkeld   als   specialist   op   het   gebied   van   jazz   en  
aanverwante   s�jlen.   De   organisa�e   maakte   in   2019   voor   de   tweede   keer   deel   uit   van   de   jury   van   de  
Buma   Boy   Edgar   prijs   en   maakt   deel   uit   van   de   Ar�s�eke   Commissie   van   het   landelijk   pla�orm   VIP.  
 
Netwerker  
ProJazz   hee�   een   sterk   en   uitgebreid   netwerk   opgebouwd   van   sleutelfiguren   en   organisa�es   in   het  
na�onale   en   interna�onale   jazz-veld.   Het   interna�onale   netwerk   van   ProJazz   breidt   zich   door   de  
sterke   toename   van   de   interna�onale   programmering   snel   uit.   
 
Verbinder  
De   specialis�sche   kennis   van   jazz(-gerelateerde)   muziek   en   het   feit   dat   ProJazz   in   staat   is   sterk  
uiteenlopende   par�jen   met   elkaar   te   verbinden,   wordt   onder   andere   door   de   (kern)partners   van  
Jazz070   als   essen�ële   toegevoegde   waarde   genoemd   voor   de   stad.   
 
Avontuurlijk   
ProJazz   hanteerde   voor   de   periode   2017-2020   de   slogan   “ programmeert   met   lef ”.    Daarmee   drukt  
ProJazz   uit   dat   de   programmering   van   ProJazz   de   muzikale   grenzen   van   het   genre   en   andere  
kunstvormen   bewust   opzoekt   en   overschrijdt   en   nieuwe   ontwikkelingen   een   bijzondere   plek   biedt   op  
een   van   de   Haagse   podia   of   speelplekken.   In   de   afgelopen   periode   hee�   ProJazz   met  
samenwerkingen   zoals   Europalia   het   avontuur   bewust   opgezocht.   
Oog   voor   actuele   ontwikkelingen  
De   afgelopen   periode   is   de   belangstelling   voor   hedendaagse   (inter-)na�onale   jazz   sterk   toegenomen.  
ProJazz   en   de   partners   van   Jazz070   hebben   aan   deze   ontwikkeling   een   sterke   impuls   gegeven   door  
hier   in   hun   programmering   op   in   te   spelen.   De   samenwerking   van   ProJazz   met   het   eigenzinnige  
Mondriaan   Jazzfes�val   hee�   twee   jaar   op   rij   een   uitverkochte   zaal   opgeleverd.   Met   de  
programmering   van   namen   als   Bill   Laurance,   Phronesis   en   Aaron   Parks   toont   Projazz   aan   dat   het  
genre   zich   voortdurend   blij�   vernieuwen   en   in   staat   is   een   nieuw   en   jong   publiek   te   trekken.   
 
Sterke   speler  
ProJazz   hee�   zich   ontwikkeld   van   een   bescheiden   aanbieder   van   jazz   tot   een   sterke   speler,  
betrouwbare   partner   en   vaste   waarde   in   het   Haagse   en   (inter)na�onale   jazz-   en   cultuurveld.   Met  
ruim   30   concerten   per   jaar   en   een   eigen   fes�val     is   ProJazz   de   grootste   aanbieder   van   jazzmuziek   op  
professionele   podia   in   Den   Haag.   De   organisa�e   hee�   contact   met   veel   lokale   aanbieders   en   werkt  
samen   met   een   groot   deel   van   de   jazz   programmerende   par�jen.   
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Aanjager   &   netwerker  
Samenwerken   zit   in   het   bloed   van   ProJazz.   Het   ‘bedrijfsmodel’   van   ProJazz   is   volledig   gebaseerd   op  
het   aangaan   van   en   investeren   in   samenwerkingsverbanden.   Jazz070,   waarvan   ProJazz   ini�a�efnemer  
is,   komt   regelma�g   bij   elkaar.   Ook   maakt   ProJazz   deel   uit   van   het   Haags   Overleg   Popmuziek   (HOP)   en  
het   Klein   Groot   Fes�val   Gedoe.   Op   landelijk   niveau   beschikt   ProJazz   over   een   uitgebreid   netwerk,  
variërend   van   podia   zoals   het   Bimhuis   tot   boekers   zoals   Radar   Agency.   ProJazz   is   lid   van   de   VIP     waarin  
een   groot   deel   van   de   jazz   programmerende   Nederlandse   podia   is   vertegenwoordigd.   Het  
interna�onale   netwerk   is   door   de   toename   van   de   interna�onale   programmering   sterk   uitgebreid.   
 
Jong   talent  
De   afgelopen   jaren   hee�   ProJazz   jong   talent   diverse   speelmogelijkheden   geboden   op   de   Haagse  
podia,   waaronder   in   het   Koorenhuis   en   op   het   Cu�ng   Edge   Jazzfes�val.   Voor   studenten   leverde   dit   -  
naast   podiumervaring   -   een   groter   publiek   en   ontmoe�ngen   met   (inter-)na�onale   jazz   iconen   op.   In  
samenwerking   met   het   Koninklijk   Conservatorium   zijn   Masterclasses   georganiseerd.   Op   vrijwel   alle  
concerten   is   een   flinke   studentenkor�ng   gegeven.   
 
Publieksbereik  
Een   van   de   doelstellingen   van   ProJazz   is   om   met   de   jazzmuziek,   naast   het   bestaande   jazz   publiek,   een  
breder,   interna�onaler   en   jonger   publiek   te   bereiken.   In   de   afgelopen   twee   jaar   hee�   ProJazz   goed  
kunnen   inspelen   op   de   toegenomen   belangstelling   voor   cultuur   en   de   toename   van   een   nieuw  
(interna�onaal)   publiek   in   Den   Haag.   Zowel   het   aantal   ‘volgers’   van   ProJazz   is   toegenomen   als   het  
aantal   bezoekers   dat   voor   een   specifiek   optreden   komt.  
 
Marke�ng   &   PR  
Het   beweeglijke   karakter   van   ProJazz,   de   avontuurlijke   programmering   en   de   toename   van   het   aantal  
concerten   vergen   het   uiterste   van   het   kleine   marke�ng   team.   In   2017   is   het   marke�ng   team   versterkt  
met   een   gespecialiseerde   jazz-marketeer.   Dat   hee�   een   flinke   kwaliteitsslag   opgeleverd   en   hee�  
geleid   tot   een   sterker   en   consistenter   profiel   van   Projazz.   Ac�es   worden   doelgericht,   ge�med   en  
gedoseerd   ingezet   en   hebben   als   doel   het   publiek   te   verleiden   en   te   binden   aan   ProJazz.   Een  
groeiende   uitdaging   vormt   de   tendens   dat   een   toenemend   deel   van   het   publiek   laat   besluit   om  
concertkaarten   te   bestellen.   Het   percentage   concertbezoekers   wat   op   de   deur   kaarten   koopt  
bedraagt    in   het   Koorenhuis   en   Paardcafé   gemiddeld   35%.   Om   die   reden   blij�   de   marke�ng   tot   kort  
voor   aanvang   van   het   concert   ac�ef.   ProJazz   maakt   steeds   effec�ever   gebruik   van   social   media   zoals  
Facebook,   Instagram   en   Youtube   en   online   pla�orms   en   agenda’s.   De   inspanningen   hebben   onder  
andere   geleid   tot   een   s�jging   van   het   aantal   facebookvolgers   met   35%   naar   ruim   1400   in   2019.   Het  
aantal   nieuwsbrieflezers   is   gestegen   van   500   naar   730   en   Instagram   van   0   naar   ruim   500.  
 
2.2.3.    Economische   en/of   maatschappelijke   betekenis   
In   het   ‘   'bedrijfsmodel'’   van   ProJazz   spelen   de   partners   een   sleutelrol   bij   de   realisa�e   van   de  
doelstellingen.   Samenwerken   gaat   voor   ProJazz   daarom   veel   verder   dan   het   gebruik   maken   van  
faciliteiten   en   ruimtes   of   het   delen   van   evenementen   op   Facebook.   De   samenwerking   kan   bestaan   uit  
het   aangaan   en   delen   van   (financiële)   risico’s,   gezamenlijke   marke�ng,   afstemmen   en   realiseren   van  
gezamenlijke   programmering,   uitwisseling   van   kennis,   bij   elkaar   brengen   van   publieksgroepen   en   het  
uitwisselen   van   beroepskrachten   en   vrijwilligers.     ProJazz   hee�   zich   ontwikkeld   tot   een   stevige   en  
betrouwbare   samenwerkings-   en   sparringpartner   op   het   gebied   van   jazz   in   de   stad.   De   belangrijkste  
samenwerkingspartners   van   ProJazz   zijn   het   Paard,   Zuiderstrandtheater,   in   het   Koorenhuis,   Koninklijk  
Conservatorium   en   de   Cultuurankers   Theater   Dakota,   De   Nieuwe   Regentes   en   het   DiamantTheater.   
Ook   de   gemeente   De   Haag   ziet   ProJazz   als   een   belangrijke   samenwerkingspartner;   naast   de   vaste  
evalua�emomenten   vindt   veelvuldig   overleg   en   afstemming   plaats.   
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2.2.4    Bedrijfsvoering  

De   kwaliteit   van   de   programmering   vertaalt   zich   ook   in   de   bedrijfsvoering   van   ProJazz.   De   organisa�e  
maakt   efficiënt   gebruik   van   de   beschikbare   middelen.   Het   bijzondere   samenwerkingsmodel   maakt  
het   mogelijk   om   kosten   te   beperken   en   marke�ng   te   delen.   Met   vaste   leveranciers   (backline,   hotels,  
distribu�e,   maal�jden)   zijn   kor�ngen   overeengekomen.   Publiciteit   en   marke�ng   wordt   afgestemd   en  
gedeeld   met   de   partners.   Uitkoopsommen   en   entreeprijzen   worden   per   concert   vastgesteld   op   basis  
van   realis�sche   te   verwachten   bezoekersaantallen.   De   ar�s�ek   leider   onderhoudt   intensief   contact  
met   vergelijkbare   jazzpodia   in   het   land,   waaronder   het   Ro�erdamse   LantarenVenster   en   het   Tilburgse  
Paradox.   

Financiën  
I n   de   afgelopen   periode   hee�   ProJazz   veel   met   het   beschikbare   budget   gerealiseerd.   Met   succes   is  
het   aantal   fondsen   dat   financieel   bijdraagt   uitgebreid.   ProJazz   is   door   het   Fonds   Podiumkunsten   voor  
2018-2019   als   SKIP   podium   in   categorie   II   beoordeeld.   De   boekjaren   2016   -2018   zijn   met   een  
bescheiden   posi�ef   resultaat   afgesloten.   ProJazz   is   er   in   geslaagd   realis�sch   te   begroten   en   de   balans  
tussen   risicovolle   programmering   en   publiekstrekkers   gezond   te   houden.   Ontwikkelingen   waarop   de  
organisa�e   geen   of   weinig   invloed   hee�,   zoals   bijvoorbeeld   de   btw   verhoging   van   6   naar   9   procent  
doen   een   beroep   op   de   (financiële)   veerkracht   van   de   organisa�e.   Sinds   1   januari   2017   is   aan   ProJazz  
de   ANBI   status   verleend.  
 
Sterk   en   professioneel   team  
De   toekenning   van   het   Kunstenplan   voor   2017-2020   betekende,   naast   erkenning   als   stedelijke   partner  
voor   ProJazz   ook   het   begin   van   de   doorontwikkeling   en   professionalisering   van   de   organisa�e.   Zo   is  
het   aantal   betaalde   uren   (zzp)    gegroeid   van   0.89   (�e)   in   2016   naar   ca.   1,0   (�e)   in   2019.   
Naast   een   medewerker   marke�ng   is   in   2018   een   produc�eleider   aan   het   professionele   team  
toegevoegd.   Het   hoge   ar�s�eke   niveau   van   de   programmering,   de   toename   van   het   aantal  
(interna�onale)   concerten   en   de   complexiteit   van   het   bedrijfs-   en   financiële   model   maken   de   inzet  
van   professionele   krachten   noodzakelijk.   Voor   2019   staat   de   inzet   van   een   administra�ef   medewerker  
gepland.   

Werkdruk  
Het   realiseren   van   de   hoge   ambi�es   van   ProJazz   vraagt   veel   van   het   compacte   professionele   team.   De  
uitbreiding   van   het   team   en   de   betere   verdeling   van   taken   hee�   de   organisa�e   minder   kwetsbaar  
gemaakt   en   specialis�sche   kennis   en   ervaring   aan   het   team   toegevoegd.   De   geplande   uitbreiding   van  
het   aantal   professionele   uren   houdt   gelijke     tred   met   de   ambi�es   van   ProJazz   en   vormt   de   basis   voor  
con�nuïteit,   kwaliteitsbehoud   en   verdeling   van   de   werkdruk.   
 
Transparan�e  
ProJazz   onderschrij�   de   uitgangspunten   van   de    Code   Cultural   Governance    en   lee�   deze   na   waar   dat  
mogelijk   is.   Het   bestuur   van   ProJazz   bestaat   momenteel   uit   vier   (onbezoldigde)   leden   die   voor  
bepaalde   �jd   volgens   een   rooster   van   a�reden   zijn   benoemd.   ProJazz   hecht   aan   transparan�e   en  
controleerbaarheid.   Zo   zijn   de   taakomschrijvingen   van   de   leiding,   het   bestuursreglement,   het   rooster  
van   a�reden   en   de   jaarrekeningen   gepubliceerd   op   de   website   van   de   organisa�e.   
 
Grenzeloos   
Toepassing   van   de   Code   Culturele   Diversiteit   is   voor   ProJazz   net   zo   vanzelfsprekend   als   haar   passie  
voor   het   grenzeloze   karakter   van   de   jazzmuziek.   ProJazz   combineert   bij   voorkeur   alle   windrich�ngen,  
op   en   voor   het   podium   en   in   het   eigen   team.   De   intensievere   samenwerking   met   coproducenten   met  
een   andere   culturele   achtergrond   en   nieuwe   makers   biedt   kansen.   
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2.3   Plannen   en   ac�viteiten   voor   de   periode   2021-2024   

2.3.1.   Inhoudelijk   beleid   2021-2024   ‘De   stad   als   podium’  

De   afgelopen   periode   stond   in   het   teken   van   het   (her-)winnen   van   de   aandacht   voor   jazz   en   het  
bouwen   aan   een   gezond   en   onderscheidend   jazzklimaat   in   Den   Haag.   ProJazz   hee�   zich   bewezen   als  
stuwende   kracht   en   verbinder   met   een   heldere   ar�s�eke   visie   op   de   ontwikkelingen   in   het   genre   en  
een   onderscheidende   programmering.   

Missie  

Verankeren   van   de   vooruitgang   die   in   de   afgelopen   jaren   is   geboekt.     Den   Haag   bereikt   met   een  
onderscheidend   en   eigen�jds   jazz   aanbod   een   breed   en   jong   publiek   en   groeit   uit   tot   een   van   de  
toonaangevende   jazz   steden   van   Nederland.  

Visie  

Den   Haag   beschikt   als   (jazz)stad   over   een   grote   poten�e.   Naast   de   rijke   en   lange   jazzhistorie   en   een  
conservatorium   waar   jazzmuziek   op   hoog   niveau   wordt   gedoceerd,   wordt   de   stad   steeds  
aantrekkelijker   voor   interna�onale   (young)   professionals   met   een   open   blik   op   en   frisse   belangstelling  
voor   Cultuur.   Jazzmuziek   is   bij   uitstek   een   genre   dat   muzikale   en   culturele     grenzen   overschrijdt,  
kunstvormen   verbindt   en   zich   laat   inspireren   door   maatschappelijke   en   technologische  
ontwikkelingen;   dit   maakt   jazz     actueel   en   relevant.   

Rondreizend   podium   

ProJazz   ziet   de   stad   als   één   groot   podium   met   unieke   mogelijkheden   en   kansen.   Van   een   in�em  
zaaltje   met   vij�ig   stoelen   tot   het   toekoms�ge   cultuurpaleis   Amare .    ProJazz   bouwt   verder   aan   haar  
unieke   posi�e   als   rondreizend   podium,   maar   strijkt   tegelijker�jd   nadrukkelijker   neer   op   het  
kernpodium   in   het   Koorenhuis/Prins27.   De   capaciteit,   centrumloca�e,   akoes�ek   en   sfeer   van   het  
Koorenhuis/Prins   27   sluiten   naadloos   aan   bij   de   eisen   die   door   de   kerngroep   van   Jazz070   aan   een  
kernpodium   worden   gesteld.   De   succesvolle   concertreeksen   van   de   afgelopen   jaren   en   de   succesvolle  
samenwerking   tussen   ProJazz   en   het   Koorenhuis/Prins   27   onderschrijven   deze   conclusie.  

Projecten   2021-2024  

I   JAZZ   IN   HET   HART   VAN   DEN   HAAG   

ProJazz   in   het   Koorenhuis   

In   het   Koorenhuis   wordt   ingespeeld   op   de   behoe�e   die   er   lee�   aan   nieuwe   jazz(-gerelateerde)  
stromingen   met   toonaangevende   namen   uit   binnen-   en   buitenland.   Muziek   die   ontroert,   verrast   en  
het   publiek   aan   het   denken   zet   over   actuele   thema’s   in   de   wereld.  

De   concertavonden   vormen   een   totaalbeleving.   Al   bij   binnenkomst   worden   bezoekers  
ondergedompeld   in   de   wereld   van   de   jazz.   In   de   foyer   treden   ensembles   met   jonge   getalenteerde  
studenten   van   het   Koninklijk   Conservatorium   Den   Haag   op,   terwijl   het   publiek   kan   genieten   van   een  
speciaal   jazzmenu.   Het   hoofdprogramma   met   toonaangevende   namen   uit   binnen-   en   buitenland  
vindt   plaats   in   de   grote   zaal.   Na   het   concert   kunnen   muzikanten   en   publiek   elkaar   ontmoeten   en   nog  
even   lekker   napraten   �jdens   de   a�er-party   met   DJ   in   de   foyer.   

Met   dit   concept   sluit   ProJazz   aan   bij   de   profilering   van   In   het   Koorenhuis   als   een   plek   die   “ talent   en  
cultuur   de   ruimte   gee� .”   De   programmering   bestaat   uit   minder   bekende   pareltjes   als   Mary   Halvorson,  
geves�gde   namen   als   Bill   Laurance   en   bijzondere   samenwerkingen   als   TaxiWars   en   Rymden.   Voor   het  
realiseren   van   de   interna�onale   programmering   wordt   intensief   samengewerkt   met   het   Paard.  
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Recente   reac�e   van   een   bezoeker:    “Schi�erende   concerten   van   Phronesis   en   Aaron   Parks.   Hartelijk  
dank   daarvoor.   Meestal   moet   ik   voor   een   mooi   concert   naar   Het   Venster,   Bird,   Bimhuis   of   Tivoli,   maar  
nu   stap   ik   op   de   fiets   en   10   minuten   later   zit   ik   aan   de   koffie   in   het   Koorenhuis.   Mooie   zaal   en   dat   voor  
een   mooi   prijsje.   Als   jazzlie�ebber   hebben   jullie   mij   verwend.   Ga   zo   door!”  

Ambi�es:  

● In   het   Koorenhuis/Prins   27   profileren   als   nieuw   kernpodium.   

● Het   aantal   jazz(-gerelateerde)   concerten   uitbreiden   tot   maximaal   20   per   jaar.  

● Talentontwikkeling:   nieuwe   makers   de   kans   bieden   zich   verder   te   ontwikkelen.  

Jazzin’   Paard   en   Mondriaan   Jazz   

In   dé   poptempel   van   Den   Haag   is   de   jazz   niet   meer   weg   te   denken.   De   afgelopen   drie   jaar   hebben  
talloze   toonaangevende   namen   de   zalen   van   het   Paard   gevuld   met   hun   wonderlijke   klanken:  
Ambrose   Akinmusire,   Kamasi   Washington   en   Jef   Neve   om   er   een   paar   te   noemen.   De   samenwerking  
tussen   ProJazz   en   Paard   is   verder   geïntensiveerd.   De   jazz   programmering   in   het   Paard   is   hip,  
eigenzinnig   en   avontuurlijk   met   vleugjes   pop,   rock,   funk   of   avant-garde.   Het   in�eme   Paardcafé   is  
omgetoverd   tot   een   goed   uitgerust   podium   en   is   daardoor   dé   plek   voor   onbekende   experimentele  
groepen   als   Ill   Considered   en   dampende   fusion   bands   van   eigen   bodem   als   Marutyri.   
Het   in   2017   door   het   Paard   ontwikkelde   fes�val   Mondriaan   Jazz   is   een   vooruitstrevend   fes�val   met  
een   actuele   line-up   die   de   toekomst   van   de   (jazz)   muziek   op   de   voet   volgt.   ProJazz   werkt   sinds   2018  
samen   met   het   fes�val   door   het   organiseren   van   een   openingsconcert   in   de   Grote   Zaal   van   in   het  
Koorenhuis.   Dit   leverde   twee   zeer   succesvolle   en   uitverkochte   concerten   op   met   Shai  
Maestro   Trio   (2018)   en   Phronesis   (2019).  
Ambi�es:  

● De   succesvolle   samenwerking   met   Paard   en   Mondriaan   Jazz   voortze�en;  

● Ieder   seizoen   een   of   twee   concerten   in   het   Paardcafé   met   een   flinke   dosis   experiment  

A   Musical   Journey   in   de   Nieuwe   Kerk   

De   serie   A   Musical   Journey   is   speciaal   ontwikkeld   voor   de   Nieuwe   Kerk   in   opdracht   van   het   Dans   en  
Muziekcentrum   en   staat   in   het   teken   van   interna�onale   en   intercon�nentale   ontmoe�ngen   tussen  
musici   onderling   en   tussen   musici   en   het   publiek.   Grenzen   worden   opgezocht   tussen   jazz   en  
wereldmuziek,   kamermuziek   of   gecomponeerde   muziek.   De   geselecteerde   dubbelprogramma´s   zijn  
uniek,   contrasterend   en   ogenschijnlijk   zeer   verschillend.   Musici   worden   uitgedaagd   om   de   avond  
gezamenlijk   af   te   sluiten.   Hiermee   worden   uiteenlopende   s�jlen   en   con�nenten   met   elkaar  
verbonden,   waarbij   het   prach�ge   slot   steeds   weer   beves�gt:   muziek   is   een   universele   taal.  

Voor   realisa�e   van   de   serie   werkt   ProJazz   nauw   samen   met   het   Dans   en   Muziekcentrum   (DMC).   

Na   meerdere   edi�es   hee�   de   concertreeks   haar   bestaansrecht   ruimschoots   bewezen.   ProJazz   en  
DMC   willen   de   serie   structureel   op   de   kaart   ze�en   en   nieuwe,   uitdagende   combina�es   maken   zoals  
het   Ragazze   Quartet   met   Trio   Da   Kali   en   de   visionairs   van   de   huidige   jazz   Kris   Davis   &   Craig   Taborn  
met   Alim   Qasimov   &   Michel   Godard.  

Ambi�es  

● Bestendigen   van   de   programmering   in   de   Nieuwe   Kerk   als   vast   onderdeel   
● Ontwikkelen   van   een   totaalconcept   met   randprogrammering   en   sfeervolle   aankleding,   zodat  

A   Musical   Journey   zich   doorontwikkelt   tot   een   totale   concertbeleving;  

● Meer   publiek   met   diverse   culturele   achtergronden   bereiken,   door   samenwerking   met   sleutel  
organisa�es   zoals   “Mul�cultureel   Jongerengeluid”   en   Gnawa   Fes�val.   
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Grote   namen   in   Amare  

Vanaf   2021   wordt   Amare   hét   nieuwe   onderwijs-   en   cultuurcomplex   (OCC)   aan   het   Spui   in   Den   Haag.  
Hier   wordt   onderdak   geboden   aan   het   Residen�e   Orkest,   Zuiderstrandtheater,   Nederlands   Dans  
Theater   en   het   Koninklijk   Conservatorium.   De   grote   zaal   biedt   1500   zitplaatsen/2500   staanplaatsen  
en   is   daarmee   dè   plek   voor   grote   namen   als   Wayne   Shorter,   Herbie   Hancock   of   Ibrahim   Maalouf.   

Ambi�es:  

● In   samenwerking   met   de   kerngroep   Jazz070   jaarlijks     een   grote   naam   uit   de   jazz   naar   het  
Haagse   Amare   halen.   Het   Koninklijk   Conservatorium   wordt   als   partner   betrokken   voor   het  
realiseren   van   Masterclasses   en   het   trekken   van   studenten.   

● In   samenwerking   met   de   kerngroep   Jazz070   een   grote   interna�onale   jazznaam   koppelen   aan  
het   Residen�eorkest.  

Cultuurankers:   Breng   Jazz   naar   de   Wijk   

Vanaf   het   prille   begin   werkt   ProJazz   samen   met   de   Cultuurankers.   In   2012   begon   de   reis   in   Escamp  
met   Theater   Dakota,   in   2016   werd   samenwerking   gevonden   met   De   Nieuwe   Regentes   in   Segbroek   en  
in   2017   werd   met   het   DiamantTheater   het   stadsdeel   Haagse   Hout   aan   het   rijtje   toegevoegd.   Ook   het  
Vaillan�heater,   Bibliotheek   Loosduinen   en   Muzee   hebben   aangegeven   met   ProJazz   te   willen  
samenwerken.   Vanaf   2021   worden   de   cultuurankers   door   ProJazz    als   één   podium   gezien.   De  
exper�se   en   het   netwerk   van   de   wijktheaters   wordt   ingezet   om   bewoners   uit   de   stadsdelen   te  
bereiken.   

Fes�valorganisa�e  

‘Geboren’   in   Theater   Dakota   en   ‘grootgebracht’   in   Theater   de   Nieuwe   Regentes   zag   ook   het   in�eme,  
grensverleggende   Cu�ng   Edge   Jazzfes�val   het   licht   in   de   Cultuurankers.   Het   fes�val   hee�   na   zes  
edi�es   haar   bestaansrecht   bewezen.   De   nieuwe   beleidsperiode   is   een   mooi   moment   om   het   fes�val  
in   een   nieuw   jasje   te   gieten   en   door   te   ontwikkelen   naar   een   Cultuurankerbreed   en   meerdaags  
fes�val.   Het   Cu�ng   Edge   is   bij   uitstek   geschikt   om   de   verschillende   Cultuurankers   en   stadsdelen   met  
elkaar   te   verbinden   en   een   divers   publiek   te   trekken.   Gedurende   twee   weken   in   het   voorjaar   zullen  
de   Cultuurankers   bol   staan   van   de   jazzconcerten,   ar�s�eke   verbindingen   met   andere   kunstvormen  
(dans,   spoken   word),   films,   workshops,   jong   talent   en   kinderprogramma’s.   Naast   de   eigen   podia   van  
de   Cultuurankers   zullen   ook   enkele   andere   plekken   in   de   stadsdelen   gebruikt   worden,   waaronder  
huiskamers   of   leegstaande   gebouwen   met   een   bijzonder   karakter.  

Ambi�es:  

● Reguliere   (jazz-)programmering   naar   de   Cultuurankers   brengen,   waarbij   de   Cultuurankers   als  
één   podium   worden   gezien   en   de   podia   als   zalen   met   een   eigen   lokale   kleur;  

● Intensievere   samenwerking   met   de   cultuurankers   door   het   bieden   van   maatwerk   zodat   er  
een   programma   tot   stand   komt   dat   nauw   aansluit   bij   de   behoe�en   van   de   verschillende  
publieksgroepen   in   de   stadsdelen.   De   cultuurankers   vormen   voor   ProJazz   het   portaal   naar   het  
publiek   uit   de   wijken.  

● Het   Cu�ng   Edge   Jazzfes�val   doorontwikkelen   tot   een   Cultuurankerbreed   fes�val.   

Stadsprogrammeur   jazz   

In   aanslui�ng   op   de   visie   van   ProJazz:   de   stad   als   podium   vervult   Projazz   in   samenwerking   met  
Jazz070   vanaf   2021   de   rol   van   stadsprogrammeur   jazz   voor   Den   Haag.  

Opdracht   stadsprogrammeur  

- Ontwikkelen   van   een   integrale   visie   op   jazz   in   Den   Haag;  
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- S�muleren   van   een   gevarieerd   aanbod   in   de   stad;  

- Realiseren   van   een   actueel   na�onaal/interna�onaal   jazz   aanbod;  

- S�muleren   van   spreiding   in   het   aanbod   (data   en   geografisch);  

- Ini�ëren   en   bevorderen   van   samenwerking   en   afstemming.  

2.3.2   Bedrijfsvoering  

Toepassing   fair   prac�ce   code   

Ar�esten  

ProJazz   staat   voor   een   eerlijke   betaling   van   ar�esten   en   hee�   dit   uitgangspunt   vanaf   haar   ontstaan  
waar   mogelijk   toegepast   en   uitgedragen.   Bij   een   gezond   en   professioneel   jazz-klimaat   hoort   immers  
een   eerlijke   vergoeding.   Als   basis   richtlijn   voor   het   bepalen   van   de   vergoedingen   voor   professionele  
muzikanten   hanteert   ProJazz   de   zgn.   Bimnorm   €   300,-   (ex   btw)   per   muzikant.   Bij   interna�onale  
groepen   liggen   de   gages   hoger,   aangezien   hier   hogere   onkosten   doorberekend   moeten   worden.  

Professionals   (team)  

Voor   de   betaalde   krachten   (zzp)   hanteert   ProJazz     op   dit   moment     een   basis   uurtarief   zonder  
onderscheid   naar   func�e-inhoud,   gewicht   en   a�reukrisico   van   de   func�e.   Deze   structuur   paste   bij  
een   organisa�e   in   ontwikkeling   en   een   team   dat   gedreven   wordt   door   passie   voor   de   muziek   en  
sterke   verbondenheid   met   de   doelstellingen   van   de   organisa�e.   In   de   afgelopen   periode   hee�   ProJazz  
een   flinke   professionaliseringsslag   doorgemaakt   en   is   het   niveau   waarop   wordt   gefunc�oneerd   sterk  
toegenomen.   Het   professionele   team   van   ProJazz   bestaat   volledig   uit   zzp-ers.   

De   beloningsstructuur   van   ProJazz   is   niet   meegegroeid   met   de   ontwikkeling   en   het   hoge   (ar�s�eke)  
niveau   van   de   organisa�e.   Om   een   gezonde   balans   te   bereiken   tussen   het   huidige   niveau   van  
func�oneren   van   de   organisa�e   en   het   uitgangspunt   van   eerlijke   beloning   wordt   per   2021   een   aantal  
aanpassingen   in   de   beloningsstructuur   en   het   aantal   professionele   uren   doorgevoerd.   

Het   huidige   algemene   uurtarief   van   €   25,-   per   uur   wordt   met   10   %   verhoogd   naar   27,50   per   uur,   met  
ingang   van   2021   wordt   een   jaarlijkse   indexering   van   3%   op   de   uurtarieven   toegepast.  

Het   aantal   betaalde   uren   van   het   professionele   team   neemt   toe   voor   marke�ng   (+4)   en   produc�e  
(+3).   Het   uurtarief   van   de   leiding   moet   beter   aansluiten   bij   de   verantwoordelijkheid   en   het   gewicht  
van   de   func�e:   Het   huidige   uurtarief   €   25,-   (ex   btw)   wordt   verhoogd   naar   €   35,-   (ex   btw).   

De   dagelijkse   leiding   (direc�e)   bestaat   uit   de   zakelijk   leider   en   ar�s�ek   leider.   De   direc�e   legt   �jdens  
de   bestuursvergaderingen   verantwoording   af     over     het   gevoerde   ar�s�eke   en   financiële   beleid.   De  
primaire   func�es   produc�e,   programmering,   zakelijke   leiding,   marke�ng   en   administra�e   zijn   belegd  
bij   professionals   op   ZZP   basis.   

Duurzaam  

Bewust   omgaan   met   het   milieu   en   het   beperken   van   de   ‘footprint’   van   de   organisa�e   hee�   al   langere  
�jd   de   aandacht   van   ProJazz.   De   organisa�e   bevordert   het   digitaal   werken   en   beperkt   het   printen   van  
documenten   waar   het   kan.   De   kantoorprinter   staat   standaard   op   zwart-wit   en   dubbelzijdig   printen  
ingesteld.   Het   gebruikte   printpapier   is   100   %   gerecycled.   Drukwerk   en   andere   ui�ngen   van   ProJazz  
worden   efficiënt   ingezet   en   zoveel   mogelijk   gebundeld   (series,   seizoensoverzichten).   Plas�c   en   papier  
wordt   gescheiden   en   waar   mogelijk   hergebruikt.   
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2.3.3.   Diversiteit   en   inclusie  

Het   toepassen   van   de   Code   Culturele   Diversiteit   is   voor   ProJazz   net   zo   vanzelfsprekend   als   haar   passie  
voor   het   grenzeloze   en   open   karakter   van   de   jazzmuziek.   ProJazz   combineert   bij   voorkeur   alle  
windrich�ngen,   op   en   voor   het   podium.   

Het   interna�onale   aandeel   in   de   programmering   van   ProJazz   is   in   de   afgelopen   periode   sterk  
toegenomen.   De   samenstelling   van   de   optredende   muzikanten   vertegenwoordigt   de   meest  
uiteenlopende   culturen   en   con�nenten:   van   Turkije   tot   Iran   en   van   de   Verenigde   staten   tot   Mali.  
ProJazz   brengt   deze   concerten   steeds   nadrukkelijker   onder   de   aandacht   van   specifieke   doelgroepen  
zoals   recentelijk   de   Libanese   achterban   bij   Rami   Khalifé   en   Europalia   bij   de   Roemeense   ambassade.  
Dit   hee�   er   al   toe   geleid   dat   de   samenstelling   van   het   publiek   diverser   is   geworden   en   het   aantal  
nieuwsbrieflezers   met   een   andere   culturele   achtergrond   gestaag   groeit.   ProJazz   hee�   er   alle  
vertrouwen   in   dat   deze   ontwikkelingen   niet   alleen   de   muziek   maar   ook   de   organisa�e   aantrekkelijker  
maakt   voor   een   bredere   doelgroep.   

ProJazz   sluit   niemand   uit   en   spant   zich   in   om   de   concerten   voor   iedereen   toegankelijk   te   maken.   Zo  
wordt   bij   staande   concerten   rekening   gehouden   met   minder-valide   bezoekers   en   maakt  
ooievaarspaskor�ng   en   studentenkor�ng   vast   onderdeel   uit   van   het   �cketaanbod.   ProJazz   is   vaste  
partner   van   de   We   Are   Public   Pas   (WAP)   om   ook   culturele   avonturiers   te   trekken.  

Het   prijsniveau   van   de   concer�ckets   is   realis�sch   en   gebaseerd   op   een   goede   balans   tussen   het  
genereren   van   eigen   inkomsten   en   toegankelijkheid   voor   een   breed   publiek.   

Een   van   de   vaste   teamleden   van   ProJazz   hee�   een   kwetsbare   achtergrond   en   ondersteunt   wekelijks  
de   administra�e   en   website   controles.   De   geleidelijke   groei   van   de   organisa�e   biedt   mogelijkheden  
voor   begeleiding   en   ontwikkeling   van   nieuwe   vrijwilligers.  

De   intensievere   samenwerking   met   coproducenten   met   een   andere   culturele   achtergrond   zoals   het  
Gnawa   fes�val   (2020)   en   het   project   nieuwe   makers   (2021)   biedt   kansen.   ProJazz   ziet   de  
cultuurankers   als   dè   partner   in   het   bereiken   van   publieksgroepen   die   niet   vanzelfsprekend   de   weg  
naar   cultuur   weten   te   vinden.   

2.3.4.   Samenwerking,   posi�onering   en   publieksbereik  

In   het   Koorenhuis  

Vanaf   2021   wordt   het   aantal   ac�viteiten   in   het   Koorenhuis/Prins   27   uitgebreid   van   8   naar   20.    De  
ProJazz   programmering   zal   uit   minimaal   10   concerten   bestaan.   De   overige   momenten   bieden   ruimte  
aan   nieuwe   makers,   bestaande   jazz   ini�a�even   in   Den   Haag   zoals   de   Regentenkamer,   nieuwe  
ini�a�even   en   ad-hoc   programmering.   

Programmakosten  

Om   het   niveau   van   de   huidige   programmering   te   kunnen   waarborgen   en   succesvoller   series   te  
kunnen   con�nueren,   is   grotere   zekerheid   over   het   beschikbare   programmabudget   essen�eel.   In   de  
begro�ng   2021-2024    is   om   die   reden   het   aandeel   structurele   programmakosten   toegevoegd.   De  
bijdrage   uit   de   Subsidie   Culturele   Projecten   van   de   Gemeente   Den   Haag   is   op   nul   gesteld,   zodat   het  
aandeel   gemeentelijke   subsidie   per   saldo   licht   s�jgt.   
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Marke�ng  

De   huidige   goed   func�onerende   marke�ngaanpak   van   ProJazz   zal   de   komende   periode   verder  
worden   verdiept.   De   opdracht   is   om   nadrukkelijker   in   te   spelen   op   de   actuele   ontwikkelingen   in   Den  
Haag   en   de   mogelijkheden   die   het   huidige   interna�onale   en   veelkleurige   imago   van   Den   Haag    biedt.   

ProJazz   gee�   opdracht   aan   een   ontwerper   om   een   nieuwe   vormgeving   te   ontwikkelen   die   het  
bijzondere   mobiele   karakter   van   het   rondreizend   podium   als   vertrekpunt   hee�.   De   ui�ngen   worden  
uitdagend,   persoonlijk   en   prikkelend   en   sluiten   sterker   aan   bij   de   belevingswereld   van   een   nieuw   en  
jonger     publiek.   Jazz070   verzorgt   in   samenwerking   met   Live   Jazz   and   other   improvised   Music   vanaf  
2021   een   maandelijkse   Haagse   jazz-agenda.   

In   2020   wordt   gestart   met   een   jongerenpanel   in   een   eigen�jdse   vorm   (app   groep,   social   media)   dat  
bijdraagt   aan   de   programma   inhoud   van   ProJazz.   Om   ook   jongeren   met   een   niet-Westerse  
achtergrond   te   bereiken   wordt   samenwerking   gezocht   met   partners   als   Mul�cultureel   Jongeren  
Geluid.   Er   wordt   geïnvesteerd   in   een   vernieuwde   tweetalige   website,   die   bovendien   het  
interna�onale   kleurrijke   karakter   van   de   jazz   sterk   weerspiegelt.  

Jazz070   onderzoekt   de   mogelijkheden   van   een   tweewekelijks   Haags   jazzprogramma   live   opgenomen  
(stream)   in   het   centrum   van   den   Haag.   

2.3.6.   Makersklimaat   en   talentontwikkeling  

Naast   haar   taak   als   programmerende   organisa�e   ziet   ProJazz   een   ac�eve   rol   in   de   ontwikkeling   van  
nieuwe   makers   in   de   jazz.   Immers   succesvolle   nieuwe   makers     zijn   de   rich�nggevers   voor   de   toekomst  
van   het   genre.   

ProJazz   selecteert   jaarlijks   aan   de   hand   van   vastgestelde   selec�ecriteria   een   veelbelovende   nieuwe  
maker   en   biedt   deze   de   kans   zich   onder   begeleiding   te   ontwikkelen   en   een   aantal   produc�es   te  
realiseren.   Van   de   nieuwe   maker   wordt   een   (pro)ac�eve   eigen   inbreng   verwacht;   zowel   op   het   gebied  
van   de   ar�s�eke   inhoud,   publieksbereik   als   ondernemerschap.   De   selec�e   zal   mede   op   basis   van   een  
uitgeschreven   plan   en   presenta�e   plaatsvinden.   

Voor   de   realisa�e   van   dit   project   werkt   ProJazz   onder   andere   samen   met   In   het   Koorenhuis/Prins27,  
het   Koninklijk   Conservatorium   en   Codarts   Ro�erdam.   ProJazz   biedt   de   nieuwe   maker  
oefenruimte/podium   om   niet     en   neemt   vij�ig   procent   van   de   marke�ngkosten   voor   haar   rekening  
waarbij   de   organisa�e   haar   eigen   marketeer   inzet.   ProJazz   ontvangt   50%   van   de   rece�e   en   betaalt  
geen   gage   aan   de   muzikanten.  

2.4.    Bedrijfsvoering   2021-2024  

2.4.1.   Organisa�estructuur  

ProJazz   hee�   een   ‘pla�e’   organisa�estructuur   met   korte   lijnen   binnen   het   team.   Het   team   is   nauw  
betrokken   bij   het   dagelijks   func�oneren   van   ProJazz.   De   primaire   taken   zijn   belegd   bij   professionals  
op   ZZP-basis.   Het   team   wordt   ondersteund   door   een   team   deskundige   vrijwilligers,   die   gevarieerde  
taken   uitvoeren:   van   flyeren   tot   het   presenteren   van   een   concert.   De   dagelijkse   leiding   (direc�e)  
bestaat   uit   de   zakelijk   leider   en   ar�s�ek   leider.   
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2.4.2   Organogram   per   2020  
 
 

 
 
ProJazz   onderschrij�   de   uitgangspunten   van   de    Code   Cultural   Governance    en   lee�   deze   na   waar   dat  
mogelijk   is.   Het   bestuur   van   ProJazz   bestaat   momenteel   uit   vier   (onbezoldigde)   leden   die   voor  
bepaalde   �jd   volgens   een   rooster   van   a�reden   zijn   benoemd.   Het   bestuur   vergadert   minimaal   vier  
maal   per   jaar.   De   dagelijkse   leiding   legt   �jdens   de   bestuursvergaderingen   verantwoording   af   over   het  
gevoerde   ar�s�eke   en   financiële   beleid.   
 

2.4.3     Personeelstabel  

Personeel  �e   in  
2018   
realisa�e  

Aantal   
personen  
(in   2018)  

�e   in   
2021  

aantal   
personen   

2021  

  Uren   volledige   werkweek:   36   uur  0  4  0  5  

Totaal   aantal   �e:  0,83   1,03   

- waarvan   met   vast   contract   0  0  0  0  

- waarvan   met   �jdelijk   contract  0  0  0  0  

- waarvan   inhuur/opdracht/zzp  0  4  0  5  

Aantal   stagiaires   0  0  0  0  

Aantal   vrijwilligers  0  10  0  12  
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Huidig   niet   volgens   cao/richtlijnen   2018   Totaal  
   �e   

Totaalbedrag   

met   vast   contract  0  0  

met   �jdelijk   contract  0  0  

inhuur/opdracht/zzp  0,8  €   32.250  

Volgens   cao/richtlijnen   loonpeil   2021  Totaal  
�e  

Totaalbedrag  

met   vast   contract  0  0  

met   �jdelijk   contract  0  0  

inhuur/opdracht/zzp  1,03  €   48.052  

  
2.4   4.   Fair   Prac�ce   code  

Het   professionele    team   van   ProJazz   bestaat   uit   zelfstandig   ondernemers.   De   gehanteerde  
uurtarieven   zijn   gebaseerd   op   tarieven   van   vergelijkbare   instellingen.   De   Cao   Nederlandse   Podia  
wordt   door   ProJazz   weliswaar   gezien   als   richtlijn,   maar   is   tot   op   heden   niet   toegepast   gezien   de  
beperkte   omvang   van   de   organisa�e   en   de   beperkte   beschikbare   middelen.   

2.4.5.   Bedrijfsrisico’s   

Het   bestuur   is   verzekerd   via    een   bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.   ProJazz   zal   de   Zzp’ers   uit  
haar   professionele   team   adviseren   om   een    bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering   af   te   sluiten.   De  
vrijwilligers   van   ProJazz   zijn   (aanvullend)   verzekerd   via   de   Haagse   Polis.   

a. de   grootste   risico’s   bestaan   uit   tegenvallende   bezoekersaantallen,   afgelas�ngen   van  
concerten   en   vervanging/uitval   van   zzp’ers.   Op   basis   van   de   afgelopen   periode   worden   deze  
geschat   op   €   5.000   -   €   7.000.  

b. voor   de   periode   van   2021-2024   zullen   de   risico’s   gelijke   tred   houden   met   de   s�jging   van   het  
aantal   concerten   en   de   toename   van   het   aantal   professionele   uren   naar   scha�ng   €   10.000,-  
bedragen.  

ProJazz   beschikt   over   een   noodzakelijke   reserve   waaruit   deze   risico’s   kunnen   worden   gedekt.   

Arbeidsomstandigheden  

Het   kantoor   van   ProJazz   beschikt   over   drie   werkplekken   met   goede   (verstelbare)   kantoorstoelen   en  
een   lichte   ruimte   voorzien   van   ramen   die   open   kunnen.   Het   bedrijfsverzamelgebouw   AOC   de   HOBbit,  
waar   ProJazz   geves�gd   is,   beschikt   over   een   goede   lunchroom,   vergaderruimte   en   een   ruime  
fietsenstalling.   

2.4.6.   investeringen  

Voor   de   periode   2021-2024   staan   de   volgende   investeringen   gepland:   

● Fair   Prac�ce:   de   extra   kosten   voor   de   vergoedingen   van   de   zzp-ers    en   verhoging   van   het  
aantal   uren   van   het   professionele   team   zijn   opgenomen   in   de   meerjarenbegro�ng  

● Kernpodium:   De   addi�onele   zaalgebonden   kosten   voor   de   realisa�e   van   dit   project   zijn  
opgenomen   in   de   meerjarenbegro�ng.   
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● Vormgeving   en   website:   Het   benodigde   aanvullende   budget   is   opgenomen   in   de  
meerjarenbegro�ng.  

● Nieuwe   makers:   de   dekking   van   de   kosten   van   het   project   wordt   gevonden   in   fondsen   en  
subsidieregelingen   (Fonds   Podiumkunsten,   makersregeling   Gemeente   Den   Haag).  

 

2.4.   7.  Inkomsten  

De   inkomsten   uit   kaartverkoop   zullen   naar   verwach�ng   licht   s�jgen.   De   nieuwe   projecten   zoals  
nieuwe   makers   en   de   nieuwe   opzet   van   het   Cu�ng   Edge   Jazzfes�val   zullen,   zeker   in   de   aanloopfase,  
niet   leiden   tot   een   substan�ële   toename   van   de   inkomsten.   ProJazz   verwacht   een   toename   van  
inkomsten   uit   fondsen/subsidies;   deze   zijn   echter   noodzakelijk   voor   de   dekking   van   bovenstaande  
projecten.   ProJazz   ziet   groeiende   kansen   voor   inkomsten   uit   bijdragen   van   ‘vaste’   ProJazz   bezoekers  
die   meereizen   van   podium   naar   podium.   

3.   Financiële   gegevens:   meerjarenbegro�ng   2021-2024   en   balans   2017-2018   

Meerjarenbegro�ng   2021   (incl   prognose   en   realisa�e   2017-2019) .   

 

 

     19                 Meerjarenbeleidsplan   ProJazz   2021-2024   



  

 

Toelich�ng   op   de   meerjarenbegro�ng:    De   gevraagde   jaarlijkse   bijdrage   in   het   kader   van   het  
Meerjarenbeleidsplan   voor   de   beleidsperiode   2021-2024   betre�   een   vast   bedrag   van   €   94.500.  
Conform   de   inrich�ngseisen   van   de   Gemeente   Den   Haag   volstaat   ProJazz   met   het   overleggen   van   de  
begro�ng   voor   2021.   
De   toename   van   de   programmakosten   en   de   daaraan   verbonden   verhoging   van   het   gevraagde  
subsidiebedrag   in   het   kader   van   het   Meerjarenbeleidsplan   2021-2024   wordt   grotendeels  
gecompenseerd   door   het   niet   bevragen   van   de   incidentele   subsidie   regeling   Culturele   Projecten   van  
de   Gemeente   Den   Haag.   De   in   het   meerjarenbeleidsplan   2021-2024   opgenomen   projecten   hebben  
een   structureel   karakter.   
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Hoofdstuk   4   Presta�egegevens:   kwan�ta�eve   gegeven   over   ac�viteiten   en   bezoekers  
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