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Verslag Buma Boy Edgar Prijs 2017 – winnaar Martin Fondse 
31 januari 2018 
 
Stichting Boy Edgar Prijs kijkt zeer positief terug op de in 2017 behaalde resultaten. Pianist, blazer, 
componist en arrangeur Martin Fondse, de winnaar van dit jaar, getuigde in alle opzichten van zijn 
veelzijdigheid en rol als verbinder en genereerde daarbij veel media aandacht voor hemzelf en voor 
de prijs. De samenwerking met Buma Cultuur, Sena Performers, North Sea Jazz en het Bimhuis kreeg 
een vruchtbaar vervolg. Voor het vierde opeenvolgende jaar werd de winnaar van de Buma Boy 
Edgar Prijs bekend gemaakt in juni op het event inJazz (voorheen Jazzdag) in Rotterdam, onder grote 
belangstelling van pers en jazz professionals. De prijsuitreiking en daaraan gekoppelde concertavond 
vond traditiegetrouw plaats in december in, en in samenwerking met, het Bimhuis in Amsterdam. De 
feestelijke concertavond werd live gestreamd via Bimhuis Radio en was online te volgen via 

vpro.nl/vrije-geluiden.html. Mediapartner VPRO Vrije Geluiden ontving de winnaar tevens als speciale 
gast in zijn uitzending op Radio 2 NPO Soul en Jazz.  
De Buma Boy Edgar Prijs Tournee vind in 2018 plaats in mei -juni  en oktober -december. Winnaar 

Martin Fondse schrijft speciaal voor de BBEP tournee zijn nieuwe vierdelige suite Card Games. De 

bezetting voor de uitvoering van deze delen loopt uiteen van Martin Fondse Orchestra, tot solo 

optredens, duo/ trio optredens en internationale samenwerking. De tournee wordt mede mogelijk 

gemaakt door financiële ondersteuning van Fonds Podiumkunsten en Prins Bernhard Cultuurfonds.  

De selectie 
In februari benoemde Stichting Boy Edgar Prijs de volgende jury om de winnaar van de Buma Boy 
Edgar Prijs 2017 te selecteren: Amanda Kuyper (muziekredacteur NRC), Guy van Hulst (programmeur 
jazz & nieuwe muziek, TivoliVredenburg, Utrecht), Chris Weeda (opname technicus), Marcel Roelofs 
(ZomerJazzFietsTour, Groningen), Shane Burmania (programmeur Korzo, Den Haag en 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam). Na rijp beraad besloot de jury de Buma Boy Edgar Prijs 2017 
toe te kennen aan pianist, blazer, componist en arrangeur Martin Fondse.  
 
Uit het juryrapport: 
 “Martin Fondse verdient de prijs voor zijn veelzijdige en kleurrijke bijdrage aan de Nederlandse jazz- 
en muziekscene, om zijn talrijke ensembles, zijn composities en arrangementen, de bijdragen aan film 
en theater en voor zijn rol als motivator, inspirator en mentor voor talloze jonge musici en 
bezettingen.”  
 
“Martin Fondse is al van jongs af aan op zoek naar klank en timbre, niet alleen in harmonisch 
perspectief, maar ook in bezettingen, instrumentatie en keuzes van musici en hun achtergrond. Hij 
verbindt muziekwerelden ... “  
 
“Als toetsenist, en recent vaak als vibrandoneonist, valt de omnivore muzikale geest van Fondse op. 
Voor hem bestaan geen grenzen tussen genres als klassieke muziek, jazz, latin en world.”  
 
“De jury roemt zijn ‘artistieke footprint’ - de artistieke prestaties van deze instrumentalist, componist, 
arrangeur, programmeur en orkestleider. Opvallend zijn Fondse’s creatieve arrangeer- en 
componeerkwaliteiten. Hij heeft een eigen narratieve humoristische stijl […] poëtisch, invoelend, 
delicaat. Fondse doet meer dan instrumenteren: hij tilt composities boven stijl en genre uit. “  
 
“De jury roemt Martin Fondse als een verbinder. Door zijn muziek, door zijn gedrag, door zijn humor 
en door een positieve kijk op leven en toekomst. En niet in het minst door zijn motiverende rol voor 
een nieuwe generatie van gevorderde amateurs, semi-profs en jonge talenten…”   
 
Voor het volledige juryrapport zie http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgar-prijs-2017-martin-fondse/ 

http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgar-prijs-2017-martin-fondse/
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De winnaar 
Martin Fondse (1967) speelt piano en vibrandoneon (de barokke versie van de melodica) en geniet 
daarnaast bekendheid als componist en arrangeur van jazz en hedendaagse muziek.  
Hij heeft een voorkeur voor grote bezettingen en vormde diverse eigen ensembles, zoals het Martin 
Fondse Oktemble, de Groove Troopers en het Starvinsky Orkestar (later het Martin Fondse Orchestra 
of MFO).  
Martin Fondse speelt veelal eigen composities, variërend van solostukken tot werken voor 
symfonieorkest. Zijn muzikale speelveld reikt van cartoonachtige muziek en traditioneel bigband 
repertoire tot muziek met invloeden uit diverse windstreken, moderne dansmuziek en klassieke 
muziek. Kenmerkend is de eigen, narratieve en humoristische stijl. In zijn eigen ensembles figureren 
vaak jonge talenten naast ervaren krachten.  
Internationaal werkte hij in recente jaren intensief samen met de Braziliaanse ster Lenine, Peter 
Erskine & Doudou N’Diaye Rose en Matthew Herbert en dirigeerde hij Orquestra Tom Jobim (BR).  
In Nederland ging hij langlopende samenwerkingen aan met Eric Vloeimans, Mete Erker, Eric van der 
Westen en Remy van Kesteren. Van 2015 – 2017 was hij artistiek leider van het Sena Nationaal Jeugd 
Jazz Orkest; ook ontving hij (inter)nationale onderscheidingen voor zijn orkestraal werk en zijn 
filmmuziek. 
 
Voor meer informatie over de winnaar zie http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-martin-fondse/ 

 

   
 
(persfoto’s in opdracht van Stichting Boy Edgar Prijs en Martin Fondse – fotograaf Krijn van 
Noordwijk) 
 
De bekendmaking 
Op vrijdag 23 juni 2017 werd de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs bekendgemaakt tijdens het 
evenement inJazz in LantarenVenster in Rotterdam. Deze tweedaagse showcase en conferentie staat 
geheel in het teken van Nederlandse jazz en is drukbezocht door honderden jazzprofessionals. inJazz 
is tevens het startsein van North Sea Round Town en trekt veel publiek naar zijn showcases. In 
aanwezigheid van vele aanwezigen in LantarenVenster, waaronder een delegatie internationale 
programmeur, Nederlandse en internationale media en mede-musici, maakte voorzitter van de jury 
Amanda Kuyper bekend dat de Buma Boy Edgar Prijs 2017 werd toegekend aan Martin Fondse.  
 

De bekendmaking op inJazz van Martin Fondse als Buma Boy 
Edgar Prijs winnaar 2017 werd met luid applaus en 
instemming van aanwezigen beantwoord.  
 
 

 
 

http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-martin-fondse/
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In de weken voorafgaand aan de concertavond met 

prijsuitreiking op 6 december hing een opvallende 

foliebanner van 12 x 1,5 meter met aankondiging van deze 

feestelijke avond aan de voorgevel van het Muziekgebouw 

aan ’t IJ.  

 
De prijsuitreiking 
Onderdeel van de prijs is dat de winnaar zijn eigen concertavond in het Bimhuis mag programmeren. 
Op deze avond wordt ook daadwerkelijk de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 12.500 en een 
plastiek van Jan Wolkers, overhandigd. De concertavond vindt een half jaar na de bekendmaking 
plaats, aangezien die periode nodig is ter voorbereiding van het muziekprogramma.  
 
Op woensdag 6 december 2017 vond de concertavond met prijsuitreiking plaats. Martin Fondse nam 
in een afgeladen Bimhuis, ten overstaan van de belangrijkste Nederlandse jazz pers, programmeurs, 
andere jazz professionals, fans en vrienden, dankbaar de prijs in ontvangst uit handen van  Wim Vos 
(slagwerker en hoofd Klassieke Muziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en tevens 
artistiek coördinator Nationaal Jeugd Orkest). 

Het programma van 6 december weerspiegelde de in het juryrapport zo gewaardeerde 
veelzijdigheid en verbindende kracht van Martin Fondses muziek en persoonlijkheid.  
Fondse had musici uitgenodigd door wie hij de afgelopen 25 jaar werd geïnspireerd en gevormd en 
jonge talenten waar hij mee werkte als artistiek leider van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. En één 
schrijver. De voltallige bezetting van het Martin Fondse Orchestra ‘Jubilation Edition’ stond de hele 
avond op het podium: Martin Fondse (piano, vibrandoneon, synthesizers), Claudio Puntin 
(klarinetten, elektronica), Eric Vloeimans (trompet), Dirk Peter Kölsch (drums), Eric van der Westen 
(bas), Mete Erker (saxofoons), Morris Kliphuis (hoorn), Remy van Kesteren (harp), Sanne Rambags 
(zang), Anna Serierse (zang), Jörg Brinkmann (cello), Annie Tangberg (cello) en Kees van Kooten (stem 
en gedichten). Na de pauze voegde de gelauwerde Braziliaanse singer-songwriter Lenine, met wie 
Fondse een Braziliaanse grammy won voor hun gezamenlijke project The Bridge, zich bij het 
gezelschap.  
Het programma was opgebouwd uit bestaande stukken en nieuwe composities. Op 6 december was 
voor het eerst het stuk Hearts uit de nieuwe suite Card Games te horen. In Card Games: Hearts staan 
vriendschap en liefde centraal. 
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Meer foto’s van de concertavond met prijsuitreiking zijn te zien op http://www.boyedgarprijs.nl/fotos-van-de-

prijsuitreiking-aan-martin-fondse/ en https://www.facebook.com/bumaboyedgarprijs/ 

 

     
 

Concertfragmenten zijn terug te zien en te beluisteren op http://www.boyedgarprijs.nl/ en op het YouTube kanaal van 

de Buma Boy Edgar Prijs https://www.youtube.com/watch?v=61MxLStP_vI 

 
Media aandacht en aandacht op social media 
De media aandacht voor de Buma Boy Edgar Prijs was in 2017 buitengewoon groot. Naast een piek 
net na de bekendmaking van de winnaar en speciale aandacht in de weken voorafgaand aan en 
volgend op de prijsuitreiking was de aandacht iets meer gespreid dan in de afgelopen jaren. De 
winnaar ga dit jaar zeer veel interviews, waarbij met name een grote toename in radio interviews tot 
stand kwam. 
Vanuit Stichting Boy Edgar Prijs werden op 4 momenten persberichten uitgezonden: 23 juni 
2017/bekendmaking prijswinnaar 2017; 17 oktober 2017/bekendmaking programma feestelijke 
concertavond; 16 november 2017/bekendmaking special guest Lenine; 15 december 2017/terugblik 
op feestelijke concertavond en aankondiging tournee. Ook in 2017 is weer uitgebreid aandacht 
besteed aan de prijs(winnaar) via social media, met nieuwsberichten op Facebook en twitter en 
videoregistraties van de feestelijke concertavond op het YouTube kanaal van stichting Boy Edgar 
Prijs. 
Na de bekendmaking in juni verschenen uitgebreide interviews met prijswinnaar Martin Fondse in 
Trouw, Het Parool en Provinciale Zeeuwse Courant en plaatsten o.m. de Volkskrant, het NRC en AD 
berichten over de nieuwe winnaar. Daarnaast werd de bekendmaking opgepikt door gerenom-
meerde muziekblogs (jazzenzo.nl, jazznu.com, jazzflits.nl), regionale media en nieuws- en infosites.  
Mediapartner VPRO publiceerde in de week voorafgaand aan de prijsuitreiking een interview met 
Martin Fondse in de VPRO gids. Daarnaast was in de aanloop naar 6 december speciale aandacht 
voor de winnaar met een optreden van een kern van het Martin Fondse Orchestra in Vrije Geluiden 
TV. De concertavond zelf kreeg een livestream via Bimhuis Radio en via de website van VPRO Vrije 
Geluiden. Via deze site van de VPRO is het optreden van 6 december tevens integraal terug te 
beluisteren.  
 

http://www.boyedgarprijs.nl/fotos-van-de-prijsuitreiking-aan-martin-fondse/
http://www.boyedgarprijs.nl/fotos-van-de-prijsuitreiking-aan-martin-fondse/
https://www.facebook.com/bumaboyedgarprijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=61MxLStP_vI
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Muziektijdschriften Jazzbulletin en Jazzism plaatsten interviews met Martin Fondse. Alle relevante 
websites en blogs kondigden de concertavond met prijsuitreiking aan. 
  

   
 
De recensies van de concertavond waren zonder uitzondering laaiend enthousiast. Een greep uit de 
reacties: ‘een exposé van Fondses verreikende muzikale vizier in de meest pure vorm’, ‘speels, 
luchtig en tegelijkertijd weelderig’, ‘een elfkoppige muziekgroep van all star allure’ (Volkskrant); ‘rijk 
programma voor jazzer en niet-jazzer’ (NRC); ‘een wonderbaarlijk mooie muzikale avond’, ‘veel 
kippenvelmomenten, zoals bij de uitvoering van het stuk Hearts 7’, uit de suite Cards’ (Jazzism);  
‘ vol muzikale verrassingen’, ‘buitengewoon vaardig arrangeur, origineel componist en muzikaal 
verbinder bij uitstek’ (Jazzenzo); ‘onorthodox, vurig en melodisch’, ‘Martin Fondses aankondigingen 

waren zeer humorvol’ (Draaiomjeoren); ‘een schitterende en gedenkwaardige gebeurtenis’, ‘veel, 
veel fantastische muziek’,  ‘adembenemende momenten’, ‘ijzersterke arrangementen’ (Jazznu) 
 

     
 
De bijlage van dit verslag (p.8-9) geeft een overzicht van de media dekking van 2017. 
 
Vervolg ontwikkeling huisstijl 
De nieuwe huisstijl, die in 2016 is ingezet ter verhoging van de professionaliteit van de uitstraling en 
positionering van de prijs, kreeg vervolg in 2017. In samenwerking met Piet Gerards Ontwerpers 
werden een rolbanier en digitaal briefpapier toegevoegd ter versterking van de visuele 
herkenbaarheid van de prijs. Het nieuwe briefpapier werd goed benut bij de uitnodigingen voor         
6 december.  

 
De rolbanier werkte uitstekend op het podium bij de 
bekendmaking van de winnaar op inJazz en deed op de 
feestelijke concertavond dienst als herkenningspunt naast 
de gastenbalie. 
 

 

http://www.jazzenzo.nl/?e=3824
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Buma Boy Edgar Prijs Tournee 
Martin Fondse heeft de mogelijkheid tot het geven van een tournee volgend op het winnen van de 
Buma Boy Edgar Prijs ten volle benut. Hij grijpt de gelegenheid aan om nieuw werk te schrijven en te 
presenteren en om alle zelf geïnitieerde concerten in 2018 onder de noemer van Buma Boy Edgar 
Prijs Tournee naar buiten te brengen.   
In zijn Buma Boy Edgar Prijs Tournee presenteert hij de nieuwe vierdelige suite Card Games, met de 
delen Hearts, Clubs, Diamonds en Spades. Fondse gebruikt hierbij het kaartspel als metafoor voor het 
echte leven. Iedere kleur heeft een eigen karakter, persoonlijkheid en betekenis en staat voor een 
actueel maatschappelijk thema.  
In Card Games: Hearts , gespeeld met verschillende bezettingen van het Martin Fondse Orchestra, 
staan vriendschap en liefde centraal. Card Games: Clubs draait om momentum, de waan van de dag 
en is een solo project met special guests. Card Games: Diamonds richt zich op emancipatie en 
gelijkwaardigheid en wordt speciaal geschreven voor de zangeres Claron McFadden, strijktrio en 
houttrio. Card Games: Spades gaat over roots, ontmoeting, acceptatie en erkenning en in dit deel zal 
Fondse diverse internationale samenwerkingen aangaan.  
De Buma Boy Edgar Prijs Tournee van Martin Fondse omvat meer dan 30 concerten en vindt plaats 
vanaf mei 2018. De complete tourlijst wordt april 2018 gepubliceerd op bumaboyedgarprijs.nl en 
martinfondse.com 
 
Over de prijs en de historie 
De Buma Boy Edgar Prijs wordt uitgereikt aan een musicus die zich reeds geruime tijd onderscheidt 
door zijn opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage 
levert aan de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van  
€ 12.500, een plastiek van Jan Wolkers en de gelegenheid om een speciale concertavond in het 
Bimhuis te programmeren.  
De prijs is geïnitieerd in 1963 onder de naam Wessel Ilckenprijs en werd in 1980 omgedoopt tot Boy 
Edgar Prijs. Sinds 2014 heet de prijs Buma Boy Edgar Prijs. Recente prijswinnaars zijn Wilbert de 
Joode (2016), Tineke Postma (2015), Jeroen van Vliet (2014), Oene van Geel (2013) en Yuri Honing 
(2012).  
 

        
 
Voor meer informatie over de prijs, zie http://www.boyedgarprijs.nl/geschiedenis-van-de-prijs/ 
 
Over de organisatie 
De organisatie van de Buma Boy Edgar Prijs en de daaraan verbonden concertavond ligt in handen 
van de Stichting Boy Edgar Prijs in samenwerking met het Bimhuis. Het bestuur van de stichting 
bestond in 2017 uit: Marc Hoogma (voorzitter), Manon Koers (penningmeester), Michelle Kuypers 
(secretaris), en algemeen bestuursleden Vera Vingerhoeds, Ditmer Weertman, Sophie Blussé en 
Anton Kok. In de loop van 2017 vonden verschillende bestuurswijzigingen plaats: Manon Koers en 
Anton Kok trokken zich terug uit het bestuur en de stichting mocht Paul Hofmeister 
(penningmeester) en Huub van Riel (algemeen bestuurslid) als nieuwe bestuursleden verwelkomen. 
Projectcoördinatie ligt in handen van Anneke Moors.  
 
Voor meer informatie over Stichting Boy Edgar Prijs, zie http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-

stichting-boy-edgarprijs/ 

http://www.boyedgarprijs.nl/geschiedenis-van-de-prijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/
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Samenwerkingspartners 
De Stichting Boy Edgar Prijs prijst zich gelukkig met de voortzetting van financiële ondersteuning van 
Buma Cultuur, Sena Performers en North Sea Jazz en ook in 2017 ondersteunde het Bimhuis de prijs 
door haar zaal om niet ter beschikking te stellen. De prijs werd voorheen mogelijk gemaakt door 
overheidssubsidies: zo kon de Stichting Jazz in Nederland jarenlang de prijs organiseren en in een 
meer recent verleden lag de organisatie bij Muziek Centrum Nederland in samenwerking met de 
VPRO. Met de sluiting van Muziek Centrum Nederland in 2012 en de ontwikkelingen bij de publieke 
omroep, kwam de prijs onder druk te staan. Dankzij de samenwerking met Buma Cultuur en de Sena, 
en – sinds 2016 - aanvullende middelen van North Sea Jazz en zaalhuur compensatie van het 
Bimhuis, is het mogelijk de prijs in stand te houden. De Stichting is verheugd dat de samenwerking 
met de VPRO is voortgezet in de vorm van een mediapartnerschap met VPRO Vrije Geluiden.  
 
Toelichting financiën 
Stichting Boy Edgar Prijs is erin geslaagd haar doelstellingen in het jaar 2017 op een kostendekkende 
wijze te realiseren.  
 
De recette ligt dit jaar iets lager dan begroot. Ook in 2017 was er een uitgebreide gastenlijst: de 
stichting hechtte eraan naast oud-winnaars van de prijs en relaties van Martin Fondse, zoveel 
mogelijk pers en programmeurs uit te nodigen om zo extra publiciteit voor de prijs en daarmee ook 
mogelijkheden voor optredens van de winnaar te genereren. Anderzijds zijn er met de komst van een 
nieuwe directeur bij het Bimhuis tevens nieuwe contractuele voorwaarden aan Stichting Boy Edgar 
Prijs gesteld ten aanzien van de samenwerking en financiële verdeling van kosten en inkomsten van 
de concertavond met prijsuitreiking. Zo is de stichting er vanaf 2017 aan gebonden 10% van de 
recette af te dragen aan het Bimhuis.  
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Bijlage – Overzicht media dekking Buma Boy Edgar Prijs 2017 (selectie) 
 
Stichting Boy Edgar Prijs zond op 4 momenten een persbericht uit: op 23 juni 2017 (bekendmaking 
prijswinnaar) naar NL pers, internationale pers, diplomatieke posten en nieuwsbrief bestand; op 17 
oktober 2017 (bekendmaking programma concertavond) naar NL pers; op 16 november 2017 
(bekendmaking gastoptreden Lenine), en; op 15 december 2017 (terugblik op concertavond en 
bekendmaking tournee) naar NL pers, internationale pers, diplomatieke posten en nieuwsbrief 
bestand.  
 
Net als in de afgelopen jaren werd het nieuws van de bekendmaking van de nieuwe winnaar zeer 
goed opgepakt door de media. In 2017 waren er meer dan in voorgaande jaren radio interviews met 
de winnaar.  
Naar aanleiding van bekendmaking  
23.06.2017 door ANP opgepikt en verspreid 
23.06.2017 door nu.nl opgepikt en verspreid 
23.06.2017 nrc.nl – interview 
23.06.2017 jazzenzo.nl – feature 
23.06.2017 hpdetijd.nl – feature 
23.06.2017 telegraaf.nl – feature 
23.06.2017 rtlnieuws.nl – feature 
23.06.2017 4nieuws.nl – feature 
23.06.2017 nieuws.nl - feature 
24.06.2017 jazzism.nl - feature 
24.06.2017 CoLive Radio 2 – radio interview 
24.06.2017 Trouw – interview 
24.06.2017 Het Parool - interview 
24.06.2017 volkskrant.nl - feature 
24.06.2017 nrc.nl – feature 
24.06.2017 omroepzeeland.nl – feature  
24.06.2017 omroep zeeland – radio interview 
24.06.2017 jazznu.com – interview 
24.06.2017 spendoramsterdam.com – interview 
26.06.2017 Eendrachtsbode (Tholen) - interview 
27.06.2017 NRC – interview 
27.06.2017 jazzpages.com – feature 
06.07.2017 downbeat.com – vermelding winnaar in verslag inJazz 
29.07.2017 Nooit Meer Slapen – radio interview 
07.07.2017 Kunststof Radio – radio interview 
19.07.2017 jazzflits.nl – feature 
09.2017      Jazzbulletin – interview 
 
Naast alle publicaties van de media op internet m.b.t. de Buma Boy Edgar Prijs 2017 (waaronder vele 
nieuwssites die niet in bovengenoemde lijst zijn opgenomen), plaatsten ook betrokken organisaties - 
stichting Boy Edgar Prijs + partners Buma Cultuur/inJazz, Bimhuis, North Sea Jazz, Bimhuis, NJA - 
berichten op hun websites/Facebook pagina’s. Ook de winnaar zelf maakte het nieuws bekend op 
zijn website en Facebook pagina.  
boyedgarprijs.nl, facebook.com/bumaboyedgarprijs.nl 
vpro.nl/vrije-geluiden/lees/artiesten/martinfondse.html 
bimhuis.nl/nieuws/martin-fondse-winnaar-buma-boy-edgar-prijs-2017/ 
facebook.com/inJazzNL/ 
facebook.com/northseajazzprojects/ 
martinfondse.com/martin-fondse-wins-buma-boy-edgar-prize-2017/ 
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In aanloop naar concertavond  
20.11.2017 draaiomjeoren.blogspot.nl – nieuwsbericht 
28.11.2017 veravingerhoeds.nl - feature 
02.12.2017 VPRO Gids - interview  
02.12.2017 Opium Radio – interview 
02.12.2017 jazznu.nl - interview 
03.12.2017 Vrije Geluiden TV – optreden en interview 2  
05.12.2017 Nooit Meer Slapen – interview 
 
Op of na afloop van concertavond  
06.12.2017 omroep zeeland - interview 
06 12 2017 vpro.nl/vrije-geluiden – live streaming  
06 12 2017 bimhuis.nl/bimhuisradio – live streaming  
07.12.2017 jazzism.nl - recensie 
07.12.2017 volkskrant.nl - recensie 
07.12.2017 jazzenzo.nl – recensie 
08.12.2017 jazznu.nl – recensie 
08.12.2017 Volkskrant – recensie 
08.12.2017 NRC – recensie 
08.12.2017 NRC Next – recensie 
09.12.2017 VPRO Vrije Geluiden – radio 2 – special guest, interview 
11.12.2017 draaiomjeoren.blogspot.nl – recensie 
18.12.2017 jazzflits.nl – recensie 
12 2016      Jazzism - interview  
De Buma Boy Edgar Prijs concertavond met prijsuitreiking op 6 december werd bijgewoond door 
ruim 20 journalisten en fotografen. De recensies waren zonder uitzondering laaiend enthousiast. 
 
De tournee die vanaf mei 2018 volgt op de prijsuitreiking zal opnieuw een impuls geven aan de 
publiciteit voor de prijs, doordat alle podia die worden aangedaan in de tournee refereren aan de 
prijs en deze berichten vervolgens worden overgenomen op lokale en regionale nieuwssites en 
(culturele) agenda’s op internet.  
 
Verder voorzien in aanloop Buma Boy Edgar Prijs Tournee 
Voorjaar 2018 Podium Witteman – TV optreden en interview 


