
Doesburg Jazz 2021; evaluatie en resultaten

Inleiding

Op 7 mei 2020 verstuurde Doesburg Jazz zijn eerste en enige persbericht van dat jaar. Editie 2020 
werd geannuleerd. De organisatie was in januari gestart, maar een driedaags festival met naar 
verwachting duizenden bezoekers kon vanwege corona niet doorgaan.

Het jaar daarop zag het er naar uit dat ook 2021 zou uitvallen, maar ineens was er een ‘window of 
opportunity’ van enkele maanden. Met de flexibele medewerking van sponsoren, gemeente, 
zaaleigenaren, bands en artiesten kon het festival in 2021 doorgaan. 

Om de door corona getroffen Doesburgse horeca te ontzien werd
gekeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Dat lukte onder
andere omdat bands spontaan aanboden om gratis te spelen. Toen
hoofdsponsor Ubbink en Kab accountants en belastingadviseurs hun
financiële steun toezegden was de zaak beklonken.

Met de gemeente Doesburg werd vlotjes een werkbare coronacontrole
uitgerold, met een dagstempel, en zonder voortdurende QR-checks. 

Doesburg Jazz 2021 werd zo, zoals het persbericht van eind september kopte: Een muzikale injectie
na corona.

Het bestuur van Doesburg Jazz wil iedereen die daaraan heeft meegewerkt en bijgedragen hiervoor 
nogmaals hartelijk danken. 
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Het festival in 2021

Doesburg Jazz 2021 vond plaats op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november.

Er waren 11 deelnemende podia:

Brasserie De Poort, Eetcafé Bruut, Het Arsenaal 1309, Het Gilde Café, Jazzpodium Koepoort,
Loc 17, Podium Doesburg, Proeverij De Stadstuin, Raadskelder, Stadshotel Doesburg, Voormalige 
Gereformeerde Kerk.

Op deze podia waren 25 gratis toegankelijke concerten.

Er traden 24 bands en acts op:

Dr Swingplanck, Astrid Volckerick & Frans van Keep, Jazzy Four, Triophone, Diksie Krekkers, 
Blue Note Jazz Beat, Très Jazz, AKT, Trio Vree, By The Way, Blue River Jazz Band, Divaz, Esther 
Pelgrom, Monic Kersten Band, Wild Organ & Drums, Frans Haagen, Triton Kwintet, Combo Bossa
Bela, Taste of Ruby, Renske Velthuis en Toon Oomen, Emma Luca en Wies Knipping, Para Eterno 
en Caroline Rutten & Dirk Overbeek. Een optreden van Brand New Bag werd vanwege 
omstandigheden afgezegd.

Nieuw in 2021

Verjonging en verbreding

Het meerjarenbeleid van Doesburg Jazz mikt nadrukkelijk op de verjonging van het concertaanbod, 
op deelname van talentvolle jonge musici en op meer diversiteit in muziekstijlen. In 2021 was dat 
terug te zien in de concerten van Caroline Rutten & Dirk Overbeek, Renske Velthuis en Toon 
Oomen, Emma Luca en Wies Knipping en, vers van het conservatorium, het Triton Kwintet. De 
programmeurs van het festival zijn en blijven steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Samenwerking conservatoria

Doesburg Jazz maakte dankbaar gebruik van de samenwerking van de internationaal vermaarde 
Doesburgse trompettist Eric Vloeimans met Podium Doesburg. Vloeimans adviseerde op verzoek 
over de muzikale programmering en bemiddelde in de contacten met de ArtEZ conservatoria in 
Arnhem en Zwolle. 
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Extra's

 Er was voor het eerst een gratis beschikbaar
programmaboekje met een link naar online voor
laatste wijzigingen en informatie.

 Op zaterdag 6 en zondag 7 november vertoonde 
Filmhuis Doesburg de film Ascenseur pour
l’échafaud, met muziek van Miles Davis, een voorfilm en een inleiding.

 Op zondagmiddag speelde stadsbeiaardier Frans Haagen jazz-standards op het Doesburgse 
stadscarillon.

 Op de voormarkt was de festival-foodtruck van Webbe Unexpected Delicious paraat met 
informatie en festivalfood.

 Om hun waardering te laten blijken konden bezoekers op alle locaties vrijwillig een 
financiële bijdrage deponeren in collectebussen met de opdruk: Pay as you go away.

International Jazz Day

Op zaterdag 30 april 2022 deed Doesburg Jazz samen met Podium
Doesburg voor de tweede keer mee aan International Jazz Day.
Met dit evenement vestigt Herbie Hancock namens UNESCO de
aandacht op de rol die jazzmuziek kan spelen om mensen te
verenigen met als motto: Jazz breaks down barriers.

Mede dankzij de samenwerking met Eric Vloeimans, Michiel
Braam en Guus Tangelder werden twee concerten georganiseerd
met het toptalent van de Arnhemse en Amsterdamse conservatoria,
het Triton Qwartet en het Mart Muller Quartet.

Bezoekcijfers

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG, van mei 2018 worden – gegevens van
- bezoekers aan de stad niet meer geregistreerd. Bezoekcijfers van Doesburg Jazz worden daarom 
geëvalueerd aan de hand van online-gegevens van onze website en van social-media kanalen. 
Vanwege de (corona)onderbreking zijn de beschikbare data en daarmee de cijfers daarvoor over 
2021 minder compleet en accuraat dan wenselijk.

Gegevens met betrekking tot bezoekcijfers en resultaten worden door de organisatie samengesteld 
uit websitedata en koppelingen van de website van Doesburg Jazz met Google analytics, Webalizer, 
Facebook en Wordpress.com.
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Online statistieken | webalizer, wordpress, google:

september 2021 | hits 31848
oktober 2021 | hits 75105
november 2021 | hits 59200
populairste dag | zaterdag
drukste dag | zaterdag 6 november
meest gebruikte referrers | Google, Facebook, Podium Doesburg, doctorjazz.nl
meest bezochte pagina’s | programma, homepage, podia
meest gebruikte zoekwoorden | jazz, Doesburg Jazz, Doesburg
22,66 procent van de websitebezoekers kwam uit Duitsland, Engeland en België

Leeftijden en mobiel gebruik

Een steeds groter deel van de bezoekers is jonger dan 45 jaar; ruim een kwart was in 2021 jonger 
dan 25 jaar. 72,88 procent gebruikte een mobiele telefoon, 18,90 procent bekeek de website vanaf 
de desktop; 8,13 procent maakte gebruik van een tablet. De verdeling mannelijk en vrouwelijke 
bezoekers bleef in 2021 nagenoeg gelijk aan eerdere jaren. 
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PR, communicatie

Informatie op de website

Perskit 1 | De logo's van Doesburg Jazz en hoofdsponsor Ubbink
Perskit 2 | Beeldmateriaal van optredende bands en artiesten
Poster 1 | De festivalposter als jpg-bestand
Poster| De festivalposter als pdf-bestand
Programmaboekje | Het programmaboekje als pdf-bestand en tekstbestand
Scancode | Link naar programma en laatste wijzigingen
Pagina’s | homepage, programma, bands, podia, nieuwsberichten, partners,
praktisch, pers

Verzonden persberichten

persbericht Doesburg Jazz | Last minute wijzigingen in line-up Doesburg Jazz | Bijbehorende 
afbeelding | Verzonden op 04/11/21
persbericht Doesburg Jazz | Doesburg Jazz 2021 zet in op verjonging | Bijbehorende afbeelding 1 | 
Bijbehorende afbeelding 2 | Verzonden op 22/10/21
persbericht Doesburg Jazz | Doesburg Jazz: een muzikale injectie na corona | Bijbehorende 
afbeelding | Verzonden op 29/09/21
persbericht Doesburg Jazz | Bluesburger of jazzlunch in een handig boekje | Bijbehorende 
afbeelding | Verzonden op 06/08/2021
persbericht Doesburg Jazz | Sponsoren Doesburg Jazz zeggen opnieuw steun toe | Verzonden op 
28/05/2021
persbericht i.s.m. Gasthuiskerk Doesburg | Eric Vloeimans bij jazz-livestream vanuit Doesburg | 
Bijbehorende afbeelding | Verzonden 29/04/21
persbericht i.s.m. Gasthuiskerk Doesburg | Jazz livestream | To Church with Dirk and Jetse | 
Bijbehorende afbeelding | Verzonden 13/04/21
persbericht Doesburg Jazz | Doesburg Jazz steekt horeca hart onder de riem | Bijbehorende 
afbeelding | Verzonden op 19/02/2021

Alle persberichten werden verzonden naar lokale, regionale en deels landelijke perslijsten en naar 
deelnemende bands en musici van voorgaande jaren. Alle persberichten en nieuwsberichten werden 
gepost op Facebook.

Verschenen, gedrukte media, online of uitgezonden

Doesburg Jazz in Doesburg | Achterhoekse Evenementen Agenda | 27/10/21
Doesburg Jazz Festival | Kunstencultuurkaart | 27/10/21
Doesburg Jazz 2021 eerste weekend van november | 3voor12VPRO | 26/10/21
Doesburg Jazz 2021 zet in op verjonging | Doesburg Nieuws | 23/10/21
Doesburg Jazz 2021 zet in op verjonging | Liemers Actueel  | 22/10/21
Programma van Doesburg Jazz rond | Regiobode | 07/10/21
Doesburg Jazz: een muzikale injectie na corona | Doesburg Nieuws | 02/10/21
Jaarlijks jazzfestival in Doesburg gaat naar 11 locaties| Doesburg Direct | 29/09/21
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Bluesburger of jazzlunch in een handig boekje | Doesburg Nieuws | 07/08/21
Eric Vloeimans bij jazz-livestream vanuit Doesburg | Doesburg Nieuws | 30/04/21
Doesburg streamt gratis jazzconcert op International Jazz Day | Doesburg Nieuws | 16/04/21
To Church with Dirk and Jetse | Celebrating International Jazz Day with Jetse de Jong & Dirk 
Overbeek| International Jazz Day | 10/04/21
Lokale en mondiale muzikale samenwerking in Doesburg | Regiobode | 27/03/21
Doesburg Jazz steekt horeca hart onder de riem | Regiobode | 26/02/21
Jazzfestival wil horeca helpen | De Gelderlander | 22/02/21
Doesburg Jazz steekt horeca hart onder de riem | Doesburgs Nieuws | 20/02/21
Rob Duis winnaar van Solo over Softly | Doesburgs Nieuws | 13/02/21
Doesburger Rob Duis wint landelijke jazzwedstrijd | Doesburg Direct | 11/02/21

Drukwerk
 
In 2021 werd het gevouwen programma-leaflet vervangen door een gratis
beschikbaar programmaboekje met een link naar online voor laatste
wijzigingen en informatie. Daarvan werden er 3000 gedrukt en verspreid.
Ook werden enkele tientallen posters gedrukt en verspreid.

HAMI-drukkers uit Doesburg was onze vaste partner, gaf korting en stelde
een deel van het werk gratis beschikbaar.

Dankwoord

De Stichting Doesburg Jazz bedankt alle instellingen, organisaties, bands en personen die hebben 
meegewerkt aan de organisatie van Ubbink Doesburg Jazz in 2021: 

Brasserie de Poort, Podium Doesburg, Het Gilde Café, Hotel Doesburg, Proeverij De Stadstuin, Het 
Arsenaal 1309, Eetcafé Bruut, Jazzpodium Koepoort, Loc17, Voormalige Gereformeerde Kerk, 
Raadskelder Doesburg, Grote- of Martinikerk, Ubbink, Gemeente Doesburg, Kab 
Belastingadviseurs, Stichting Centrumbelang Doesburg, Doesburg Direct, Doesburg TV, LiViPro, 
Hami Drukkers, Regiobode, De Gelderlander, Omroep Gelderland, Webbe Unexpected Delicious, 
FilmHuis Doesburg, StichtingDoesburgs Carillion, VVV Doesburg, Han Jansen, Angelien Rook, 
Henk van Rossum, Joost van der Gun, Dr Swingplanck, Astrid Volckerick & Frans van Keep, Jazzy 
Four, Triophone, Diksie Krekkers, Blue Note Jazz Beat, Très Jazz, AKT, Trio Vree, By The Way, 
Blue River Jazz Band, Divaz, Esther Pelgrom, Monic Kersten Band, Wild Organ & Drums, Frans 
Haagen, Triton Kwintet, Combo Bossa Bela, Taste of Ruby, Toon Oomen Band, Brand New Bag, 
Para Eterno, Caroline Rutten & Dirk Overbeek, Eric Vloeimans en Rob Duis.

Doesburg Jazz 2022 vindt plaats op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november.
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Onze partners

Ubbink, hoofdsponsor
KAB, sponsor
Gemeente Doesburg, sponsor
Stichting Centrumbelang Doesburg, sponsor
Hami Drukkers, zakelijk partner en sponsor
Livipro Media Producties
Webbe Unexpected delicious

Partner of sponsor worden?

Stichting Doesburg Jazz organiseert jaarlijks in november Doesburg Jazz, een gratis toegankelijk 
festival met jazz en geïmproviseerde muziek. Het organiseren van Doesburg Jazz kost uiteraard 
geld en daarvoor zoekt Stichting Doesburg Jazz sponsors. 

Ook u kunt sponsor worden en uw bedrijfsnaam en –logo verbinden aan Doesburg Jazz. Meer 
informatie? Neem contact op via info@doesburgjazz.nl of bel 06 34244543.
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