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Inleiding 
 

2021 was ook voor ProJazz een jaar vol tegenstellingen, waarin mooie momenten en hoogtepunten 

abrupt werden afgewisseld door onzekerheid en gedwongen ‘stilstand’.  In 2021 vierde ProJazz haar 

10-jarig bestaan met een feestje in het Paardcafé  als onderdeel van de  7e editie van het Cutting 

Edge Jazzfestival. De maatregelen in verband met Covid 19 betekenden dat een groot deel van het 

programma verplaatst, uitgesteld of gecanceld moest worden. Dit heeft veel flexibiliteit en 

veerkracht van het team en de organisatie gevraagd.  

Ook dit jaar bleek het (bedrijfs-)model van ProJazz als ‘rondreizend podium’  voordelen te bieden. 

Het niet beschikken over een eigen podium, de keuze voor een betaalbaar (gedeeld) kantoor, het 

werken met zzp'ers betekent dat de structurele  lasten van ProJazz relatief laag zijn. ProJazz heeft 

daarbij overigens wel haar verantwoordelijkheid voor de betaalde teamleden en artiesten genomen.  

Ook bleek dit jaar weer hoe waardevol intensieve samenwerking met onze partners is, zodat iedere 

mogelijkheid tot een concert kon worden benut.  

Na een beperkte start in het voorjaar is in het najaar van 2021 een groot aantal concerten en 

festivals gerealiseerd. 

 In september heeft een aangepaste editie van het Haags Uitfestival plaatsgevonden met optredens 

in het Koorenhuis en Paard.  

In oktober vond de vijfde editie van Mondriaan Jazz plaats in het Paard en Koorenhuis en in 

november een extra uitgebreide 5 daagse editie van het Cutting Edge Festival. Twee zeer geslaagde 

festivals, ondanks de nodige beperkingen in verband met COVID 19.  

2021 is ook het jaar waarin oprichtster en artistiek leider Nicolle Leenhouwers heeft besloten na 10 

mooie en intensieve  jaren afscheid te nemen van ProJazz.  

Algemeen 
 

Voor de periode 2021-2024 is ProJazz opgenomen in het meerjarenbeleidsplan van de Gemeente 

Den Haag.  ProJazz is opgericht in de zomer van 2011 met als doelstelling “een podium creëren voor 

jazzstijlen die in Den Haag niet of te weinig aan bod komen.” 

ProJazz kiest er voor om niet te werken vanuit een eigen podium, maar gebruik te maken van 

bestaande podia en speelplekken in de stad. Met dit model neemt ProJazz een bijzondere positie in 

het Haagse en landelijke jazz-veld in.  

 

De verschillende locaties van ProJazz vormen gezamenlijk een gevarieerd virtueel podium: van 

intieme huiskamers tot poppodium Paard. De programmering varieert van spannende hedendaagse 

jazz en geïmproviseerde muziek tot rauwe cross-overs met pop & rock, maar ook jazz met dromerige 



invloeden van wereldmuziek, energieke bop en traditionele stijlen zoals big band muziek. Hierbij gaat 

ProJazz altijd op zoek naar een sterke verbinding tussen muziek, publiek en podium. 

 

Het aantal podia werd in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. In 2021 werd samengewerkt 

met Paard, Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk, Cultuurankers Theater Dakota, Theater De Nieuwe 

Regentes,  In het Koorenhuis/Cultuurpodium Concordia  en Musicon. Met programmering in Paard, 

Amare/Nieuwe Kerk en in het Koorenhuis èn een kantoor/winkel in de Boekhorststraat,  is ProJazz 

sterk vertegenwoordigd in het hart  van den Haag.  

 

Naast series en (overige) reguliere programmering organiseert ProJazz het Cutting Edge Festival 

waarin zij graag de grenzen opzoekt en overschrijdt.  

 

Toonaangevende internationale programmering een nadrukkelijk onderdeel uit van het programma 

van ProJazz.  

Jazz070  
 

Kerngroep 

ProJazz heeft zich de afgelopen jaren krachtig ingezet voor het bevorderen van samenwerking binnen 

het Haagse jazzveld. Dat heeft eind 2014 geleid tot de oprichting van Jazz070, hèt jazzplatform van 

Den Haag. De kerngroep bestaat momenteel uit het Dans- en Muziekcentrum, Paard, Koninklijk 

Conservatorium en ProJazz. 

 

Programmeursoverleg 

Naast de initiatief-/kerngroep bestaat Jazz070 uit het programmeursoverleg waaraan, naast de leden 

van de initiatiefgroep, Theater de Nieuwe Regentes, Musicon, Korzo en podium de Nieuwe Kamer  

deelnemen.  

Dit collegiaal overleg vindt gemiddeld eens per kwartaal plaats en richt zich op onderlinge 

afstemming en gezamenlijke programmering. Daarnaast komt de voorgenomen programmering en 

fondsen/subsidie aanvragen aan de orde. In 2021 is een aantal keer ‘virtueel’ vergaderd, waarbij de 

impact van COVID 19 natuurlijk centraal stond. 

 

De facebookpagina Jazz070 wordt beheerd door ProJazz. 

Programmering  
 

Mondriaan Jazz 

 

Sinds 2018 neemt ProJazz deel aan het Mondriaan Jazz Festival dat sinds 2017 jaarlijks georganiseerd 

wordt door het Paard. Na twee succesvolle gezamenlijke openingsconcerten in 2018 en 2019 in het 

Koorenhuis en een gezamenlijk ‘powered by ProJazz & MJazz’ concert in het voorjaar van 2019, is in 

2020 besloten om intensiever samen te gaan werken. Naast de openingsavond met een 

dubbelconcert van Butcher Brown en harpiste Nala Sinephro  heeft ProJazz met Mattias de 

Craene en Dishwasher twee optredens van Belgische bodem op MJazz geprogrammeerd.  

 

 

 

 



Theater Dakota – Jazz in Escamp 

 

Na acht jaar lang de jazz in Theater Dakota flink op de kaart te hebben gezet met jaarlijks een vaste 

serie van 6 concerten, is in 2020 met het theater afgesproken om het over een andere boeg te gaan 

gooien. Het vaste concept wordt losgelaten zodat er meer ruimte komt voor spontane ad hoc 

programmering. In 2021 hebben twee succesvolle concerten plaatsgevonden: een cd presentatie 

door Knimes van Hagenaar Matthijs de Ridder en een bijzonder Bigband project door Het Koninklijk 

Conservatorium met als special guest de eigenzinnige dirigent, arrangeur en drummer Philip Maniez 

 

Vaste projecten/samenwerkingspartners 

 

Cutting Edge Jazzfestival 

In het kader van het 10 jarig bestaan is besloten de 7e editie van het Cutting Edge Festival over vijf 

festivaldagen en vier locaties te verspreiden. Het festival vond plaats van 10 t/m 14 november 2021. 

Ondanks alle maatregelen kon het festival - met enkele aanpassingen - gewoon doorgang vinden. Als 

organisatie kijken wij terug op een geslaagde editie met als absolute hoogtepunt het concert van de 

uit Scandinavië afkomstige elektronische formatie Rymden in De Nieuwe Regentes.  

 

In het Koorenhuis 

 

In verband met de lockdown in het voorjaar, is de volledige programmering in het Koorenhuis 

verplaatst naar het nieuwe seizoen 2021-2022.  

 

In september heeft ProJazz in opdracht van Prins27 het duo Susanne Abbuehl & Wolfert Brederode 

geprogrammeerd in het kader van het Haags Uitfestival. Daarnaast is in het najaar weer voorzichtig 

gestart met buitenlandse programmering, waaronder het project van de Nederlandse vibrafonist 

Vincent Houdijk die naast zijn band Vinnie Vibes twee buitenlandse gasten meebracht: Cabeçao en 

Paul Hanson.  

 

Paard / Paardcafé 

 

Vanwege de lock-down in het voorjaar van 2021 moest vrijwel het volledige in Paard geplande 

programma worden gecanceld of verplaatst. In samenwerking met Paard zijn twee livestreams 

gerealiseerd: Ed Verhoeff, Ilja Reijngoud, Margriet Sjoerdsma & Sun-Mi Hong (vervangend 

programma voor de oorspronkelijk geplande John Abercrombie Tribute) en ALEXANDER (CD 

presentatie). Vanaf juni kon de oorspronkelijke programmering worden hervat met de veelbelovende 

jonge Amsterdamse fusionband SMANDEM, die optrad in samenwerking met ‘The Records on Tour’.   

 

Amare: Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk  

 

Vanwege alle onzekerheden rondom COVID-19 is met het Dans- en Muziek Centrum afgesproken om 

als vervanging voor het voorjaar zomerprogrammering te realiseren in de Nieuwe Kerk. In het kader 

van de serie “A Musical Journey” zijn in juli twee concerten gerealiseerd: Sun Mi-Hong/Alistair Payne 

& Maarten Hogenhuis/Jesse van Ruller (dubbelconcert) en Arifa. Bij het dubbelconcert werd het 

publiek als ‘encore’ verrast door de muzikanten met een optreden als kwartet.  

 

In september heeft ProJazz in het kader van het Uitfestival in samenwerking met het Dans- en 

Muziek Centrum een preview geprogrammeerd door Fleurine & the Boys From Brazil.  



 

 

Musicon 

In het najaar van 2021 zijn twee concerten gerealiseerd in Musicon: Montis, Goudsmit & Directie en 

Boost!  

 

Algemeen 

 

In 2021 is, mede aangemoedigd door de Podiumstartregeling van het Fonds Podiumkunsten, sterk de 

nadruk gelegd op artiesten van Nederlandse bodem. Daarnaast was er met onder meer Jef Neve, 

Nordmann, Dishwasher en De Beren Gieren veel aandacht voor de hippe jazz & impro scene van onze 

Zuiderburen.  

 

Marketing en Publiciteit 
 

De marketing activiteiten hebben vrijwel volledig in het teken gestaan van de intensieve 

communicatie rond de COVID-19 maatregelen. Er is veel tijd geïnvesteerd in de communicatie met 

publiek over alle aanpassingen. Een groot deel van de concerten zijn verplaatst, gecancelled of 

werden in aangepaste vorm aangeboden. Naast directe (persoonlijke) communicatie met bezoekers 

is intensief gebruik gemaakt van de website  en social media. Aan bezoekers die al tickets hadden 

gekocht voor geplande concerten is aangeboden het bedrag te retourneren. Daarvan is sporadisch 

gebruik gemaakt. De traditionele publiciteitskanalen (posters/flyers/uitingen) zijn in 2021  beperkt 

ingezet. 

 

De in 2021 verder verbeterde website www.projazz.nl en social media  speelden in 2021 een centrale 

rol in de communicatie met het publiek. Het gebruik en aantal volgers van Instagram heeft in 2021 

een flinke groei doorgemaakt.  

Publieksbereik 
 

De beperkingen  en soms onverwachte maatregelen hebben een grote invloed gehad op de 

bezoekersaantallen. Desondanks heeft ProJazz gesteund door haar partners groot belang gehecht 

aan het realiseren van concerten en festivals. Steun aan de culturele sector waar dat verantwoord 

was stond hoog in het vaandel. 

Maatschappelijk draagvlak 
 

Het  ondernemingsmodel van ProJazz is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de  

samenwerkingen. ProJazz investeert veel tijd en aandacht aan het behouden van bestaande partners 

en het gedoseerd uitbreiden van het aantal samenwerkingen.   

 

De organisatiestructuur is gebaseerd op een zo effectief mogelijke realisatie van de doelstellingen 

van ProJazz. De lijnen zijn kort, zowel van de dagelijkse leiding naar de vrijwilligers/freelancers als 

ook vanuit de werkorganisatie naar het stichtingsbestuur.  

http://www.projazz.nl/


Bestuur en Organisatie 
 

De uitvoering van de dagelijkse activiteiten van ProJazz ligt bij de artistiek- en de zakelijk leider, 

ondersteund door enkele freelancers en het team vrijwilligers. Voor beide functies zijn 

opdrachtovereenkomsten opgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor 

de leiding van ProJazz geldt een bezoldigingsbeleid in overeenstemming met wettelijke 

voorschriften, subsidievoorwaarden en de Governance Code Cultuur. 

 

Het bestuur bestond in 2021 uit vijf bestuursleden. 
 
In het bestuur van ProJazz worden jaarlijks het (meerjaren)beleidsplan, de begroting, het jaarverslag 
en de jaarrekening besproken en vastgesteld. Er is geen sprake van bezoldiging voor leden van het 
bestuur. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en passie voor de jazz. Voor het bestuur geldt een 
rooster van aftreden.  
 

De directie legt periodiek  verantwoording af aan het bestuur tijdens de bestuursvergadering. De 

financiële voortgang wordt per kwartaal behandeld in de bestuursvergadering. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van rapportage van een boekhouder.  

 

In verband met een goed functioneren van de organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden en 

communicatielijnen zijn er bestuurs- en directiereglementen opgesteld waarin taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd voor de diverse functies, geheel in 

overeenstemming met de Governance Code Cultuur.  

 

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 

Ondanks de enorme impact van COVID-19  heeft 2020 ook in het teken gestaan van de toekomst  en 

de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan (Kunstenplan) 2021-2024 van ProJazz. De rode draad wordt 

uitgedrukt door de ondertitel “de Stad als Podium”, waarmee ProJazz vooral uitdrukt dat de 

organisatie grote kansen ziet voor de doorontwikkeling van jazz in heel Den Haag.   

 
ANBI 
Sinds 2017 heeft ProJazz de ANBI status. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor 
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.   
 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers vormen een onmisbare schakel binnen de werkorganisatie en zijn nauw betrokken bij  

de realisatie, promotie en productie van de concerten.  

Het takenpakket is gevarieerd en bevat onder andere promotie, productionele ondersteuning, 

website, social media, marketing, vertalingen en contacten met muzikanten, podia en publiek. In 

2021 hebben  diverse live en virtuele/hybride meetings plaatsgevonden. En ondanks het beperkte 

spontane karakter zijn deze waardevol gebleken om de teamspirit te behouden en ontwikkelingen te 

delen.  

 

Cultureel ondernemerschap 

Succesvol cultureel ondernemen is een voorwaarde voor het functioneren van ProJazz, dat door haar 

ondernemingsmodel  grotendeels afhankelijk is van de samenwerkingen met podia, partners en 

andere stakeholders.   



De mogelijkheden tot het genereren van eigen inkomsten zijn door het ontbreken van een eigen 

podium en horeca beperkt. Daarnaast wil ProJazz de concerten toegankelijk houden voor een breed 

publiek waardoor de toegangsprijzen scherp gehouden moeten worden.  

 

ProJazz beperkt de kosten door risicodeling met de samenwerkingspartners en door intensief samen 

te werken op het gebied van marketing.  

 

Het behouden van een goede balans tussen de doelstelling van ProJazz en het tegelijkertijd 

realiseren van de in het Kunstenplan opgenomen ambities, zoals het realiseren van het aantal 

internationale concerten en het risicovol programmeren blijft een voortdurende uitdaging voor de 

organisatie.  

Financiële ontwikkelingen 
 

2021 is afgesloten met een negatief  financieel resultaat van € 19.582. Dat wordt vooral veroorzaakt 

door de achterblijvende publieksinkomsten, hogere concert en algemene kosten en  relatief hoge 

organisatiekosten.  Opgemerkt dient te worden dat ProJazz geen gebruik heeft hoeven te maken van 

aanvullende steunmaatregelen van gemeente of overheid en het negatieve resultaat uit eigen 

middelen heeft gedekt. Hiervoor is de opgebouwde reserve vrijwel volledig ingezet.  

Conclusie en vooruitblik 
 

Ondanks uitdagingen kijken wij met een positief gevoel terug op 2021 en  is er waardering voor de 

actieve rol van de Gemeente Den Haag die regelmatig contact heeft gezocht met ProJazz over de 

financiële situatie en organisatorische gevolgen. Met de blik vooruit naar 2022, kijken wij uit naar  

een jaar zonder beperkingen en terugkeer naar een gezonde en aantrekkelijke culturele sector. 


