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New Roteeram Jazz Oechestea
Inhourelijk Jaaeveeslag 2018

Uitgevoeere peojecten
sept 2017 – rec 2018
NRJO LAB – 8 concerten en 6 repettei s ieptember 2017 t/m juli 2018
Phroneiii met NRJO Extended –  2 concerten en 3 repettei – april/mei 2018
IKEI 2018 – 4 uitvoeringen / 1 repette – mei/juni 2018
trysouti VERS – 2 concerten en 2 repettei – o tober/december 2018

Hieronder vindt u per project een inhoudelij  verilag.
Aan het einde van dit verilag vindt u een ipecifcate van alle concerten en repettei.

Doelstelling
NRJO heef ali doelitelling om ali collectee te opereren door middel van het uitvoeren van 
eigenwer  van de bandleden. Hiermee wil het or eit meer landelij e en internatonale 
be endheid genereren. Daarnaait wil het or eit uitdagende projecten en iamenwer ingen 
blijven initiren, zoali bijvoorbeeld het vormgeven van unie e projecten die 
grenioverichrijdend zijn en een uitdaging aangaan met zowel andere  unitdiiciplinei en 
muzie itromingen ali met de omgeving waar geipeeld wordt. NRJO wil hiermee bijdragen 
aan de ontwi  eling van de jazz ali muzie  unitvorm en wil tegelij ertjd haar 
publie idoelgroepen uitbreiden. New Roterdam Jazz Orcheitra poiitoneert zich ali 
jazzor eit (vlaggenichip) van de itad Roterdam. Het or eit wil daarmee zoveel mogelij  
zichtbaarheid hebben in de itad, onder andere door iamenwer ing met een breed icala aan 
Roterdamie evenementen, initellingen en initateven.

NRJO LAB septembee 2017 t/m juli 2018

NRJO LAB – 8 conceeten en 6 eepettes
Het NRJO heef in 2017 en 2018 de bijzondere concertierie NRJO LAB uitgevoerd op niet 
gebrui elij e locatei in Roterdam waarbij het experiment centraal itond. Met weinig 
repettetjd en eenmalige uitvoeringen. Gedurende deze acht unie e concerten werd 
geixperimenteerd met nieuwe ideein ten aanzien van bijvoorbeeld compoiitetechnie en, 
iamenwer ingen met andere diiciplinei en initrumentarium. Het reiultaat wai een ichat 
aan nieuwe concepten, ontwi  elingen en nieuw materiaal dat de baiii en inipirate vormt 
voor een nieuw volwaardig programma.

De LAB concerten waren ieder unie  en zagen er ali volgt uit:
1) 5s10s17 in Groundi
Samen met 4 muzi anten van de wereldmuzie  aedeling van Codarti worden er met iuccei 
nieuwe itu  en in een nietsWeiteri programma voorbereid en uitgevoerd.

2)  19s10s17 in Worm
Een LABsexperiment plaati met ruimte voor vrije improviiate met gaitioliit gitariit Jorrit 
Weiterhoe.
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3)  12s1s18 in Paradox (Tilburg)
Een LABsexpirement met Recycling, waar oude itu  en worden open gebro en en 
elementen worden gebrui t om improviiate nieuwe itu  en te ma en.

4) 3s3s18 in Arminiui Ker  / Muieumnacht
Een LABsexpirement met Croiilin i, leterlij  dwariverbindingen. In de context van het 
or eit zijn dit  ruiibeituivingen met andere  unitdiiciplinei zoali literatuur, dani, flm, 
beeldende  unit en ichilder unit. Tijdeni het LAB concert in de Arminiui er , tjdeni de 
Roterdamie Muieumnacht, werden croiilin i gemaa t tuiien muzie , beeldende  unit en 
literatuur. De itadidichter van Roterdam, Dere  Ote, en tromboniit Lou  Boudeiteijn zijn 
gaitvrij ontvangen door Muieum Boijmani Van Beuningen waar zij  unitwer en uit de 
collecte hebben gebrui t ter inipirate voor te iten en muzie . Samen zijn zij aan de ilag 
gegaan om te it, muzie  en beeld bij el aar te brengen. Het reiultaat wai een 
multdiiciplinair concert, waarbij muzie  van het NRJO werd gecombineerd met ipo en 
word van Dere  Ote en groot aegebeelde  unitwer en die de bezoe eri een bijzondere 
ervaring gae. Een ander onderdeel wai een live improviiate van één van de muiici op een 
beitaande te it van Dere  Ote. Een extra compoiite ii geichreven door Lou  Boudeiteijn 
op het wer  van Bart van der Lec , Compoiite 1917 no. 4 (uitgaan van de eabrie ).

5) 14s3s18 in Groundi (Codarti)
Hier itond het LAB thema Game oe Dronei centraal. In plaati van een begeleiding door een 
ritmeiecte oe blazeri wai bij dit onderdeel een drone (  aanhoudende toon oe een conitant 
hoorbaar geluid), iample, ioundicape oe iynth iequence de baiii voor een 
groepiimproviiate oe compoiite. Een or eitlid bereidt een drone en/oe een ioundicape 
voor, met aanwijzingen voor de diverie or eitleden om hun eigen onderdeel in te vullen. 
Hierbij werd iamengewer t met itudenten van de Codarti Produceri aedeling en zijn er 3 
nieuwe compoiitei gemaa t.

6) 23s3s18 in De Doelen / Red Soea ierie
In het  ader van het onderdeel Mijnheer de componiit  regen verichillende bandleden 
compoiiteopdrachten mee om te ichrijven voor het NRJO. Dit reiulteerde in vije 
ichiterende compoiitei van eigen bandleden. In het  ader van gaitvrij or eit werd nog een
zeide compoiite geichreven door gaitcomponiit/muiicui Simone Botaiio (IT). Het LAB 
concert in De Doelen, waar de nieuwe itu  en in première gingen ii op video vaitgelegd en 
 an be e en worden door de commiiiie.

1. ‘I.M.’ door Rob van de Wouw
Youtubelin : htpi://youtu.be/_ipSsVMCu5E

2. ‘Wordi oe Reconitructon’ door Lou  Boudeiteijn
Youtubelin : htpi://youtu.be/U8qbqi5mcY0

3. ‘Taglingja’ door Johan Plomp
Youtubelin : htpi://youtu.be/LZ_liBSxXOQt

4 ‘Vogeltjei’ door Jelle Roozenburg
Youtubelin : htpi://youtu.be/PoAzFCA1wJM



3

5. 'Sueño' door Tomái Novoa, arrangement door Romain Bly
Youtubelin : htpi://youtu.be/A9xyx lxLow
(dit itu  ii geichreven voor het NRJO LAB op 14s3 maar nog een  eer uitgevoerd in de 
Doelen)

6. ‘OMNIA SUNT COMMUNIA’ door Simone Botaiio
Youtubelin : htpi://youtu.be/zNbeIjZi7B0

7. ‘Noitrand’ door Mar  Schilderi
Youtubelin : htpi://youtu.be/2zRSuhNFbCw

7) 19s4s18 in Kantne Walhalla
Speeddatng en de vloer op waren de LAB onderdelen bij dit concert. Leden van de band 
vormen duoi, trioi en  warteten en gaan de vloer op met een improviiatesopdracht op za  
van preientator Keimpe de Jong. Dit programma wai compleet geïmproviieerd.

8) 11s7s18 in BIRD / North Sea Round Town
Tijdeni dit concert zijn ter aeiluitng van de LABsierie de beite compoiitei die zijn ontitaan 
in het procei ali een concertprogramma geipeeld tjdeni NSRT eeitval in BIRD.

Peoructee, Veekoop en speellijst
Voor de producte op locate evenali de voorbereidingen van de meeite concerten in 2017 
wai Katrien Karimoen ingeicha eld. Hugo Dir ion heef de producte van de concerten in 
2018 gedaan. De ver oop en za elij e leiding ii in 2017 gedaan door de za elij  leider, Fran  
van Ber el. De NRJO LAB tour in 2018 ii door Hugo Dir ion gedaan. De ipeellijit alimede 
een repetteoverzicht ii geipecifceerd aan het einde van dit verilag.

PR Maeketng en bezoekcijeees
Voor het project NRJO LAB 2017s2018 wai Gillei de Siter ii ingehuurd voor de gehele NRJO 
LAB ierie,  onderiteund vanae 2018 door nieuw za elij  leider Hugo Dir ion. De mar etng ii 
voornamelij  uitgevoerd zoali beichreven in het projectplan. Ali toevoeging ii er audio, 
beeld en videomateriaal tjdeni NRJO LABS opgenomen die weer werd gebrui t voor de 
promote van volgende NRJO LABS. Er waren in totaal 1.095 bezoe eri naar de NRJO LABS 
ge omen (zie het preitateoverzicht in de bijlage voor een ipecifcate per concert). Het gaat 
hier voor een groot gedeelte om, voor NRJO, nieuw publie .

Financiëne, eonrsenweeving en toelichtng
Het NRJO LAB itond ooripron elij  gepland voor 2017, maar ii verplaatit naar ieizoen 
2017/2018. Het project had meer ontwi  elingitjd nodig gehad. Nadat het concept begin 
2017 verder ii uitgewer t hebben we voor dit omvangrij e project eondien gewered. De 
beoogde target van € 55.000,s euro wordt niet gehaald, echter met de geworven € 31.500,s 
euro hebben we 8 in plaati van de beoogde 10 LABsconcerten gerealiieerd. 



4

Pheonesis met NRJO Extenrer –  2 conceeten en 3 eepettes – apeil/mei 2018

Voor het North Sea Jazz eeitval 2017 heef het NRJO  iamen met het Deenie trio Phroneiii 
het wer  The Behemoth uitgevoerd. In 2018 ii dit wer  nog 2x uitgevoerd. Op 14 april 2018 
op het Traniiton Jazz Feitval in de grote zaal van Tivoli Vredenburg en op 20 mei 2018 op 
het hooedpodium van Jazz in Du etown in Den Boich. Bij beide eeitvali wai het volle ba  
met publie .

IKEI 2018 – 4 uitvoeeingen / 1 eepette – mei/juni 2018

Erucate - IKEI
Wederom heef er weer een edite van het IKEI (Ieder Kind Een Initrument) plaatigevonden. 
Het project wat in 2014 in iamenwer ing met Keimpe de Jong ii ontwi  eld werd op 13 mei 
en 1 juni 2018 herhaald, met een verdubbeling aan vooritellingen. Twee dagen van twee 
concerten per dag, vier in totaal. Voor de 2018 edite hebben vije muiici van het NRJO 20 
icholen in Roterdam bezocht ter voorbereiding op het IKEIsconcert. In totaal zijn er 20 
leiien bezocht verdeeld over 9 dagen. Het ii enorm mooi om het NRJO met  inderen van 
verichillende baiiiicholen aan het wer  te zien. Het ilaat in ali een bom. De SKVR ii erg 
tevreden over dit project en wil in 2019 wederom 2 dagen het NRJO laten partciperen in dit 
project; 4 concerten totaal. 

Tey-outs VERS/Anreeas Schaeeee/Deeek Ote – 2 conceeten en 2 eepettes – 
oktobee/recembee 2018

In 2019/2020 wil het NRJO veelvuldig haar nieuwite programma VERS uitvoeren. Hiervoor 
zijn in 2018 al 2 try outi geweeit op het Feitval Jazz Internatonal Roterdam in 
LantarenVeniter op 28 o tober 2018 en op de Spo en Show in het Oude Luxor op 11 
december 2018. Beide ihowi waren met ipo en word arteit Dere  Ote die op dat moment
itadidichter van roterdam wai. Op het FJIR18 beitond het andere gedeelte van het 
programma uit een iamenwer ing met item unitenaar Andreai Schaerer waar in opdracht 
van het eeitval een ipeciaal programma mee wai iamengeiteld.
Zie hier een opname van het NRJO met Andreai Schaerer:
htpi://youtu.be/omMWMDU7ts 

Het Ontstaan van “VERS”
Het NRJO heef in 2017 en 2018 in Roterdam een concertierie van 8 concerten uitgevoerd 
genaamd NRJO LAB. Er werd geixperimenteerd met nieuwe compoiitetechnie en met 
andere diiciplinei en initrumentarium. Het reiultaat wai een ichat aan nieuwe concepten 
en nieuw materiaal. 
Dit werd de baiii en inipirate voor een nieuw volwaardig programma “VERS”. Het 
enthouiiaime en de inipirate ii groot. “VERS” ii het reiultaat van een zoe tocht naar 
nieuwe inipiratebronnen en het benuten van de talenten binnen het or eit. Dit reiulteert 
in een ipannend programma, waarin ieder individueel bandlid wordt uitgelicht ali 
componiit en/oe ali ioliit. 
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3 nieuwe composites met Deeek Ote
Met hulp van een compoiiteopdracht van Jazz Internatonal roterdam heef het NRJO drie 
nieuwe compoiitei  unnen ichrijven met en voor Dere  Ote.

8. ‘Mallemolen’ door Rob van de Wouw / te it Dere  Ote
YouTube lin : htpi://youtu.be/JCZ7vq8Njlo

9. ‘Wol ende ’ door Johan Plomp / te it Dere  Ote
YouTube lin : htpi://youtu.be/pac zvhp74Qt

10. ‘Hale Zo Rij ’ door Lou  Boudeiteijn / te it Dere  Ote
YouTube lin : htpi://youtu.be/CeBihrW3 oE

Oeganisate en bestuue
De za elij e leiding in 2017 wai in handen van ondergete ende Fran  van Ber el. 
In januari 2018 ii deze overgenomen door Hugo Dir ion aangezien Fran  van Ber el het dru 
 reeg met zijn nieuwe baan ali programmeur van het BIMhuii in Amiterdam.

Bestuue
Eddy Geerti – voorziter
Aad van Nieuw er  – iecretarii
Ronald Coeleri – penningmeeiter
Fanny Wybenga – beituurilid

George Wiegel ii in 2018 uitgeichreven ali beituurilid. Er wordt gezocht naar een nieuw 
beituurilid.



Concerten 2018 “New Rotterdam Jazz Orchestra”

Oktober 2017 – december 2018 – Totaal 16 concerten

nummer datum project Podium / festival
1 05-10-17 NRJO LAB i.s.m. Codarts/Full Moon Grounds 
2 19-10-17 NRJO LAB Worm 
3 12-01-18 NRJO LAB Paradox
4 03-03-18 NRJO LAB Arminius / Museumnacht
5 14-03-18 NRJO LAB Grounds / Codarts
6 23-03-18 NRJO LAB De Doelen / Red Sofa
7 14-04-18 Phronesis + NRJO Ext. Transition Jazz Festival / TivoliVredenburg
8 19-04-18 NRJO LAB Kantine Walhalla
9 20-05-18 Phronesis + NRJO Ext. Jazz in Duketown
10 31-05-18 IKEI IKEI/LantarenVenster
11 31-05-18 IKEI IKEI/LantarenVenster
12 01-06-18 IKEI IKEI/LantarenVenster
13 01-06-18 IKEI IKEI/LantarenVenster
14 11-07-18 NRJO LAB BIRD
15 28-10-18 VERS / Andreas Schaerer Festival Jazz International Rotterdam / LV
16 11-12-18 VERS Spoken Show / Oude Luxor

Repetities 2018 “New Rotterdam Jazz Orchestra”

Oktober 2017 – december 2018 – Totaal 12  repetities

nummer datum project Voor concert
1 29-09-17 NRJO LAB 5-10-17 Grounds
2 11-01-18 NRJO LAB 12-1-18 Paradox
3 02-03-18 NRJO LAB 3-3-18 Arminius
4 15-03-18 NRJO LAB 23-3-18 Doelen
5 22-03-18 NRJO LAB 23-3-18 Doelen
6 05-04-18 Phronesis + NRJO Ext. 14-4-18 Transition
7 13-04-18 Phronesis + NRJO Ext. 14-4-18 Transition
8 18-05-18 Phronesis + NRJO Ext. 20-5-18 Jazz in Duketown
9 25-05-18 IKEI 31-5-18/1-6-18 IKEI/LantarenVenster

10 10-07-18 NRJO LAB 11-7-18 BIRD
11 26-10-18 VERS / Andreas Schaerer 28-10-18 Festival Jazz International Rotterdam
12 27-10-18 VERS / Andreas Schaerer 28-10-18 Festival Jazz International Rotterdam


