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2017 wordt hét jaar van jazz in Brussel 

In 2015 richtten enkele vooraanstaande huizen een jazzplatform om zo beter het jazzaanbod van de 

hoofdstad in kaart te brengen. Het was duidelijk dat er veel te doen was in de Brusselse jazzscène, 

maar bij het oplijsten van alle events overtrof het aanbod zelfs alle verwachtingen. 

 

Dagelijks zijn er meerdere live concerten verspreid over de stad en er zijn maar liefst een tiental grotere 

jazz-evenementen en festivals per jaar.  Bovendien ontstaan er in deze dynamische sector steeds 

nieuwe initiatieven en openen er nieuwe cafés en clubs die jazz op het programma zetten. Ook 

sommige hotels sprongen mee op de kar en starten met de organisatie van jazzapéro’s en concerten in 

hun stijlvol kader. 

 

In 2017 lijkt of dit allemaal samenkomt tot een nieuw hoogtepunt: Flagey en AB Concerts vieren 

samen te werken rond de 100ste verjaardag van de eerste jazz-opname op vinyl; Unesco slaagt de 

handen in elkaar met visit.brussels, Flagey en een heel aantal jazzactoren om de International Jazz Day 

op 30 april extra in de verf te zetten; onze geliefde Toots zal op verschillende wijzen gevierd worden; 

the Belgian Jazz Meeting vindt dit jaar plaats in Brussel en trekt een breed internationaal publiek aan; 

de legendarische jazzband Aka Moon viert zijn 25-jarig bestaan en viert dat met een collector box en 

enkele surprise acts... 

 

En dan zijn er de onmiskenbare vaste waarden zoals Brussels Jazz Marathon, Brussels Jazz Festival, 

Brosella Folk & Jazz, Jazz Station… Om nog maar te zwijgen van het aanbod in het bruisende circuit 

van clubs en bars. 

 

 

JAZZ 100: AB & Flagey vieren samen jazz! 

 

100 jaar geleden verscheen de allereerste jazzplaat: The Original Dixieland Jass Band met ‘Livery 

Stable Blues’. AB zet daarom één jaar lang jazz extra in de kijker. Van hedendaagse klassiekers over 

muzikale dwarsliggers die zich door jazz laten inspireren tot de jongste volstrekt eigenzinnige 

jazzgeneratie van eigen bodem.  

Ter gelegenheid van deze eeuweling worden ook in Flagey het hele jaar lang internationaal 

gerenommeerde musici en opkomende Belgische talenten uitgenodigd. Jazz wordt in de bloemetjes 

gezet tijdens de Unesco International Jazzday op 30 april en het publiek zal getrakteerd worden op een 

lezingreeks over de geschiedenis van de jazz door onze eigenste radiolegendes Marc Van den Hoof en 

Marc Danval. Ook voor de kleinsten staan er allerlei activiteiten op het programma zodat ze al 

samenspelend meer te weten komen over dit wonderlijk genre. 

Het startschot wordt gegeven met het jaarlijkse tiendaagse Brussels Jazz Festival dat plaatsvindt in alle 

studio’s van Flagey! Hou u vast voor jazzalicious jaar, volledig in het teken van Jazz 100. 

 

Meer info:  http://www.flagey.be/nl/programma/genre/festivals/jazz-100- 

https://www.abconcerts.be/nl/agenda/reeksen/jazz-100/93/#cal 

 

 

12.01 > 21.01.2017 

Brussels Jazz Festival  

 

Bij zijn derde editie wordt het duidelijk dat Brussels Jazz Festival goed op weg is om een vaste waarde 

http://www.flagey.be/nl/programma/genre/festivals/jazz-100-
https://www.abconcerts.be/nl/agenda/reeksen/jazz-100/93/#cal


 

 

te worden binnen het Brusselse en internationale jazzlandschap. De programmatie wordt steeds sterker 

en tegelijk avontuurlijker.  

Een greep uit het aanbod van klinkende namen: Roy Hargrove, Makaya Mccraven, Vijay Iyer, 

Wadada Leo Smith, Brzzvll, Mark Giuliana, Avishai Cohen, Brussels Jazz Orchestra feat. Bert Joris, 

Lionel Beuvens, Tom Hareell, Drifter, Yaron Herman, Quinn Bachand, Phronesis, Nik Bärtsch, Sons 

of Kemet, Buscemi & Michel Bisceglia. 

 

Meer info:  www.flagey.be/brusselsjazzfestival  

 

 

13.01 > 28.01.2017 

River Jazz Festival 

 

Jazz Station, Marni en Senghor - drie zalen aan de oevers van de verborgen rivier Maalbeek- 

ontwikkelden samen het River Jazz Festival. Gespreid over drie weken kan je bij hen terecht voor 

enkele spannende, maar ook intieme jazzavonden. Ze lichten samen de persoon en muziek van Chet 

Baker uit en plaatsen Nicolas Thys extra in de spotlights tijdens de River Jazz Night. Een avondvullend 

parcours dat drie facetten van één muzikant uitlicht in de drie verschillende zalen. 

 

Meer info:  www.riverjazz.be  

 

 

11.01 > 29.01.2017 

Djangofolllies  

 

Brosella initieerde de eerste Djangofolllies ter nagedachtenis van Django Reinhardt op aansturen van 

Koen De Cauter en besliste in 1994 om er een jaarlijks feest van te maken rond de verjaardag van 

Django, omdat de liefhebbers van dit genre destijds meer dan onvoldoende aan hun trekken kwamen. 

Djangofolllies is ondertussen een vaste waarde en een jaarlijkse afspraak geworden, tot grote vreugde 

van zowel de aanhangers van de ‘Django’ stijl als van degenen die hem pas ontdekken. 

“Django heeft iets gedaan wat maar weinigen kunnen. Hij was zo groot dat hij op zijn eentje een 

muziekgenre (Hot-Club Jazz of Gypsy swing) heeft doen ontstaan. Hij was een virtuoos gitarist met 

een groots gevoel voor lyrisme, evenwicht en structuur. Hij nam elementen uit de toen bestaande jazz, 

musette en zigeunermuziek en hersmeedde dit op een zo overtuigende originele en tijdloze manier dat 

men werkelijk van genie kan spreken. Hij geldt als één van de belangrijkste muziekhervormers uit de 

20ste eeuw.”  (Waso De Cauter)  

 

Meer info:  www.brosella.be    

 

 

 

 

 

29.04.2017 

Toots Thielemans  

 

We dachten dat het nooit ging gebeuren, maar toch in augustus vorige jaar verloor Brussel zijn levende 

icoon van de jazz. Een grote meneer met een nog groter hart voor muziek en iedereen rond hem heen. 

Het wonderbaarlijke parcours van Toots Thielemans wordt door familie en naasten gearchiveerd en 

zal vanaf 2017 beschikbaar zijn in de Koninklijke Bibliotheek. Er komt ook een Toots Thielemans 

http://www.flagey.be/brusselsjazzfestival
http://www.riverjazz.be/
http://www.brosella.be/


 

 

fonds. 

Op 29.04.2017, de geboortedag van Toots, huldigen we hem samen met de gehele Brusselse jazzsector 

met tal van activiteiten: een tentoonstelling in de Jazz Station, een vertelreeks door zijn ‘petekind’ 

gespekt met anekdotes, thematische wandelingen door de Marollen en Molenbeek en uiteraard een 

reeks concerten. 

Dit allemaal gekaderd in het programma van International Jazz Day, waar we naar aanleiding van 

Toots gewoon een International Jazz Weekend van maken! 

 

 

30.04.2017 

International Jazz Day 

 

In november 2011 verkoos UNESCO 30 april tot “International Jazz Day” om jazz en haar 

diplomatieke rol van het verenigen van mensen in alle uithoeken van de wereld in de schijnwerpers te 

zetten. Brussel laat als echte jazz-stad deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij gaan en uiteraard zijn 

er die dag tal van jazz evenementen in de stad. 

Voor het eerst verenigen Unesco, visit.brussels, Flagey en tal van jazz en niet-jazz actoren uit Brussel 

zich om deze dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. We maken er zelfs een International Jazz 

Weekend van, gezien de geboortedag van icoon Toots Thielemans net de dag ervoor valt… heeft 

Brussel eigenlijk twee keer reden tot feest. 

 

 

26 > 28.05.2017 

Brussels Jazz Marathon 

 

Eind mei wordt Brussel opnieuw overspoeld door jazz tijdens de jaarlijkse Brusselse Jazz Marathon. 

Op de Grote Markt, de Zavel, het Sint-Katelijneplein, het Fernand Cocqplein en het Luxemburgplein 

kan u ten volle kan genieten van de openluchtconcerten. Dit wordt royaal aangevuld tot in de late 

uurtjes met optredens in tientallen clubs en cafés. 

Jazz, blues, funk, world,... een breed scala van muziekstijlen komt aan bod. Voeg daar nog eens bij: 

de GRATIS toegang voor iedereen, een Mini Marathon speciaal voor kinderen, handige shuttles en 

een swingende ambiance over de ganse stad... en u begrijpt dat dit gewoonweg niet te missen is! 

 

Meer info:  http://www.brusselsjazzmarathon.be 

 

 

 

 

 

 

8 & 9.07.2017 

Brosella Folk & Jazz 

 

Ook in de zomer ontsnap je niet aan fijne jazzconcerten. Aan de voet van het Atomium vindt nu al 

meer dan 30 jaar Brosella Folk & Jazz plaats. 

Een festival voor jong en oud, waar jazz hand in hand gaat met kinderanimatie en een gemoedelijke 

sfeer in het prachtige park van Ossegem. In het Groentheater passeren zowel de grote internationale 

sterren als de Belgische jazzlegendes van morgen de revue. 

 

Meer info:  https://www.brosella.be/eng/brosella-folk-jazz 

 

http://www.brusselsjazzmarathon.be/
https://www.brosella.be/eng/brosella-folk-jazz


 

 

 

 

1 > 3.09.2017 

Belgian Jazz Meeting 

 

Iedere twee jaar verzamelt de Belgische jazzsector zich en nodigt zo’n 100tal buitenlandse promotoren 

en journalisten uit om de fine fleur van de Belgische jazz te ontdekken. Vorige edities waren er in 

Brugge en Luik. Dit jaar zal deze groep buitenlandse genodigden het spannende jazzleven van Brussel 

mogen ontdekken. 

 

 

 

7 > 16.09.2017 

Marni Jazz Festival 

 

Marni Jazz Festival is een waardige opener van het concertseizoen. Je kan er jazz beluisteren van alle 

strekkingen, want de affiche is zeer eclectisch, met zowel nationale als internationale artiesten. Elk 

jaar staat er een ander instrument centraal. 

 

Meer info:  www.theatremarni.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.theatremarni.com/


 

 

Vooruitblik concerten in 2017 

 

 

FLAGEY - www.flagey.be 

 

07/2 : Jazz 100: the music of Dizzy, Ella, Mongo & Monk  

10/2: Rami Khalifé 

16/2: Vincent Peirani & Michael Wollny  

09/3: ADHD 

15/3: Trio Joubran 

22/3: Nordmann’s Daughter of Horror 

31/3: Tigran Hamasyan  

22/4: Ambrose Akinmusire + Koninklijk Conservatorium Antwerpen 

30/4: Matthew Halsall & the Gondwana Orchestra - Unesco International Jazz Day  

30/5: Fundament: Laureaat van Coproductie JazzLab Series  

 

AB -  www.abconcerts.be 

 

28/2: Kadhja Bonet 

09/3: Pomrad 

11/3: Igor Gehenot Quartet presents Delta 

18/3: Jools Holland 

28/3: Jef Neve presents ‘Perfect Spirit Control’ 

13/4: Mulatu Astatke 

27/4: STUFF. 

05/5: Gregory Porter 

09/5: Snarky Puppy 

 

BOZAR - www.bozar.be 

 

16/2: Brad Mehldau Trio 

23/2: The Music of Gil Evans 

27/3: Birdman (Film + Live Score) 

28/3: Birdman (Film + Live Score) 

23/4: Dianne Reeves & The Luxembourg Philharmonic 

 

 

JAZZSTATION – www.jazzstation.be 

 

09/2: Electric Miles Project (Peer Baierlein & Reggie Washington) 

25/2: 10 years LABtrio 

18/3 : Petros Klampanis (NY) feat. Gilad Hekselman & Bodek Janke 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Contacten 

 

 

visit.brussels 

Koningsstraat 2-4 

1000 Brussel 

T.: +32 (0)2 513 89 40 

 

 

Product Expert Jazz 

Maaike Wuyts  m.wuyts@visitbrussels.be  T.: +32 (0)473 37 19 70  

 

 

Press Manager visit.brussels 

Martha Meeze  m.meeze@visitbrussels.be  T.: +32 (0)486 53 31 81 

 

 

 

Meer informatie :  www.jazz.brussels  
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