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Jazz Industry Achievement Award 2012 voor North Sea 
Jazz Festival 

Op vrijdag 22 juni wordt tijdens de Jazzdag de Jazz Industry Achievement Award 
uitgereikt aan het team van North Sea Jazz Festival. De prijs zal in ontvangst worden 
genomen door directeur Jan Willem Luyken vanwege de grote verdiensten van het 
festival voor het complete jazzwerkveld. 
 
De Jazz Industry Achievement Award is in het leven geroepen om personen of instellingen te 
onderscheiden die zich gedurende langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet voor 
de Nederlandse jazzsector en wordt traditioneel uitgereikt tijdens de Jazzdag. De prijs bestaat 
uit een geldbedrag van € 1.500 en het "Blue Note" juweel, gemaakt door juweelkunstenaar 
Gert Hovius. Het is de vierde maal dat de award wordt uitgereikt. 
 
Winnaars uit het verleden zijn Bob Hagen (Jazz Impuls), Huub van Riel (Bimhuis) en 
Susanna von Canon (Instant Composers Pool). 
 
Comissie Jazz Industry Achievement Award 2012  
De commissie die de award toekent bestond dit jaar uit Lodewijk Bouwens (voorzitter), 
Susanna von Canon (winnaar Jazz Industry Achievement Award 2010), Paul Evers (Jazzism) 
en Ikaros van Duppen (Buma Cultuur). 
 
De Jazz Industry Achievement Award zal worden uitgereikt in LantarenVenster tijdens de 
Jazzdag, 22 juni in Rotterdam. 
 
De Jazzdag wordt georganiseerd door Buma Cultuur en is een initiatief van Buma Cultuur en 
Stichting JazzNL. 
 
www.jazzdag.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juryrapport Jazz Industry Achievement Award 2012 
 
De commissie ziet door al de inzet en durf een zeer actieve sector waarin heel avontuurlijk 
gezocht wordt naar nieuwe manieren om jazz nog meer te laten klinken. Denk daarbij aan 
alle grote maar ook zeker de kleinere jazzpodia, zoals bijvoorbeeld Paradox in Tilburg, die 
met grote regelmaat nieuwe programma’s tonen. De vele festivals die de muziek aan een 
groot publiek tonen, maar ook labels als Challenge Records en Dox Records die in moeilijke 
tijden nog steeds veel nieuwe releases uitbrengen van Nederlandse artiesten en deze met veel 
energie promoten in Nederland én daarbuiten. Naast de professionals leveren ook vele 
vrijwilligers hun belangrijke bijdrage aan de sector, zoals al de vrijwilligers van het Jazz 
Archief die zorg dragen dat al die mooie ervaringen ook een plek in ons geheugen krijgen en 
daardoor sterk bijdragen aan de instandhouding van dit cultureel erfgoed. 
 
Toch is er een team dat jaarlijks een ongeëvenaard evenement organiseert dat jazz tot op zo’n 
hoog niveau tilt dat de commissie deze mensen extra dank wil betuigen. 
 
Het is al decennia lang dé ontmoetingsplaats van toptalent en publiek en wegbereider voor 
nieuwe stromingen. Het heeft een groot publieksbereik voor jazz in (meer dan) de volle 
breedte en is een betrouwbare organisatie die garantie biedt voor continuïteit. Geen festival 
heeft al zo lang een nog steeds toenemende stroom bezoekers die als kenner of als 
nieuweling kennis maken met muziek waar ze anders geen gelegenheid toe zouden hebben 
gehad. De commissie wil ze ook eren omdat ze naast vele bekende artiesten ook in grote 
mate ruimte maakt voor spannende, vernieuwende én vooral Nederlandse jazz. 
 
Daarom heeft de commissie besloten dat de Jazz Industry Achievement Award in 2012 gaat 
naar het team van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. 

 
 

 
Niet voor publicatie: 
 
De Jazz Industry Achievement Award wordt op de Jazzdag uitgereikt tijdens de industry 
borrel in LantarenVenster tussen 16:45 en 17:45.   

Pers die aanwezig wenst te zijn kan contact opnemen met Buma Cultuur, Boudewijn 
Hagemans, 035 672 74 00, boudewijn.hagemans@bumacultuur.nl 

 
 

 
   

 
 


