
“Een festival met veel gezichten.”
Storm Bakker | ProgJazz

“Het beste Amersfoortse jazzfestival ooit.”
Jan Verwey | Concertzender

“De 41ste editie herinnerde aan het North Sea 
Jazz Festival, toen dat nog geheel in het teken 
stond van de jazz. Er is zóveel dat je, waar je ook 
bent, steeds het gevoel hebt iets te missen wat 
elders plaatsvindt.”
Jeroen de Valk | Eempodium

“Charisma, hemelse zang, mooie analoge synth-
bassen en duizelingwekkende gitaarpartijen.”
Robin Boer | ProgJazz (Claire Parsons & Eran Har 
Even)

“Geweldig hoe kundig dit charmante Spaanse col-
lectief vol bezieling van het podium op het Lieve 
Vrouwekerkhof spat.” 
Jazzpodium.com | (Irene Reiug’s Bop Collective XL)

“Goede sfeer in de oh zo mooie binnenstad van 
Amersfoort met de prachtige locaties, waaronder 
De Mannenzaal. Mezquida’s solo was betoverend 
in de mooie akoestiek van de Sint Aegtenkapel.”
Frank van Berkel | BIMHUIS

“Mooie kapel, met prachtig geluid en geweldige 
vleugel.”
Margriet Sjoerdsma | artiest

“Prachtige plek, fijn publiek, fijne herinneringen.”
Jeroen van Vliet | artiest

“Fey toont zich een waar fenomeen op piano. De 
verhalen die zij samen met haar zus op cello en 
zang vertelde, brachten de luisteraar naar onont-
dekte plekken.”
Robin Boer | ProgJazz (Nuphar Fey)

“...kippenvel, dankzij hoogwaardige, melodieuze 
composities, vol vuur uitgevoerd...”
Jazzpodium | (Kika Sprangers)

“De vleugel was een genot. Plassende engeltjes, 
glas-zuiver! Ik hoefde nauwelijks nog te spelen... 
Het ging allemaal vanzelf!”  
Jasper van ‘t Hof | artiest

“En dan Tula, zoals Tal ben Ari zich laat noemen, 
een oogverblindende en charismatische verschij-
ning waarvoor elke Samson zonder omhaal zijn 
haardos zou offeren. 
ProgJazz | (Tula ben Ari)

“(...) de vonk sloeg over: het regende staande 
ovaties en open doekjes. De luisteraars verlieten 
smachtend naar meer de theaterzaal voor een 
welverdiende adempauze.”
Jazzpodium | (Chicuelo & Mezquida)

“...vanmiddag wist het trio rondom zangeres San-
ne Rambags boven zichzelf uit te stijgen. Intens, 
veelzijdig en kleurrijk.”
Jazzpodium | (Mudita ft. Free The Voices)

“Niet in de theaters of concertzalen, en ook niet in 
de café’s, maar in een middeleeuwse kapel, in een 
oude molen, of in de monumentale Sint Joriskerk 
in het hart van de stad.”
Dietmar Terpstra | Jazzism

“Subliem festival. Een droom voor iedere muzi-
kant. (...) Het is een wonder dat dat allemaal gratis 
kan. Ik hoop dat Amersfoort Jazz tot het einde der 
dagen blijft bestaan.”
Jasper van ‘t Hof | artiest

“Fantastische zaal, fantastische vleugel!”
Sjoerd van Eyck | artiest

“Hoe bijzonder, om in zo’n mooie zaal als de schit-
terende Sint Aegtenkapel twee soloconcerten van 
fabelachtige pianisten te mogen meemaken.”
Harry de Wit | componist / bezoeker

“Muzikaal festijn zonder weerga. het festival was 
dit jaar internationaler dan ooit.”
Stad Amersfoort

“Compromisloze Jazzbarock.”
Robin Boer | ProgJazz (Adam Simmons meets 
Stormvogel’s Barditus ft. Oene van Geel)

“Een unieke ervaring. De wegblijvers hadden 
ongelijk.”
Jazzpodium.com | (Exit Universe)

“Fantastisch om op zo’n mooi festival te mogen 
spelen en de stad is prachtig!”
ArtEZ Conservatorium Band | artiest

“De festivalprogrammeurs hebben mij gelukkig 
gemaakt met alle kansen. Spelen met Jasper van ‘t 
Hof op kerkorgel vond ik heel bijzonder.” 
Kika Sprangers | artiest

“Amersfoort Jazz is heel divers en de sfeer is heel 
gemoedelijk en plezierig. Het publiek is van alle 
leeftijden en danst samen voor een brassband.”
Oene van Geel | artiest

“Medogenloos vuurwerk.”
Robin Boer | ProgJazz (Sun-Mi Hong Quintet)

“Vooral de lage registers van het orgel kleurden 
mooi bij het warme stemgeluid van Calister en de 
melancholie van Sprangers’ saxen.”
AD/AC

foto: Peter Putters (Batida op de Hof)
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“Amersfoort is a beautiful city, very medieval 
and with many cultural things to discover. I loved 
playing at the Sint Rochuskapel, a beautiful place 
with great acoustics.”
Claire Parsons | artist

“The level of expertise and dedication from the 
Amersfoort team is impressive and leads to nu-
merous excellent discoveries and performances. I 
was very impressed by the dynamic sense of jazz 
comradery at the festival and the conference.”
Phil Woolever | All About Jazz

“Great vibes, on a musical and personal level.”
Barry Davis (ISR) | Jerusalem Post

“Amersfoort Jazz put the festival and conference 
to the next level. It’s amazing.”
Adam Simmons (AUS) | artist/festival programmer

“I love Amersfoort Jazz. It’s a little paradise!”
Tula ben Ari (ISR) | artist

“What an amazing festival, organization and pro-
motion! I am in love with the festival!!!”
Sun-Mi Hong (KOR/NLD) | artist

“Amersfoort Jazz inspires to share ideas about 
music.”
Nuphar Fey (ISR) | artist

“I am very grateful for this opportunity, to have 
all these amazing musicians and to do it at the 
Amersfoort Jazz festival.”
Irene Reig (ESP/NLD) | artist

“All the people made us feel welcome.”
Amit Freedman (ISR) | artist

“Amersfoort Jazz is a great and 
very special festival!”
Shalosh (ISR) | artists

“Fantastic festival!”
Olivia Ignatescu (ROU) | festival program-
mer

“Wonderful city, great music, well pro-
gramming, good organized.”
Kai Gustavsen (NOR) | festival program-
mer

“It was really great, being a part of this 
beautiful festival!”
Yoav Eshed (ISR) | artist

“The festival was a very enjoyable expe-
rience for me. Great musicians, very nice 
hang. I liked the diversity in the program, 
the multiplicity of stages and venues 
within. The city of Amersfoort is beauti-
ful, and I found it special that there are 
so many built-in places to perform, with 
good pianos, in such a relatively small 
town - it is a very artistic atmosphere 
and pretty unique. All in all, a wonderful 
experience!”
Nuphar Fey (ISR) | artist

“We will certainly be back to the Amers-
foort Jazz Festival.” 
Matthew Neuhaus | Ambassador, Australi-
an Embassy in The Netherlands

“We are impressed by the fantastic 
setting of Amersfoort Jazz and therefore 
willing to collaborate in 2020 with its 
Focus on World Jazz from Hungary.”
András Kocsis | Ambassador, Embassy of 
Hungary to The Netherlands
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