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Stichting Boy Edgar Prijs kijkt terug op een mooie editie van de Buma Boy Edgar Prijs. 
BBEP 2019 winnaar Jasper Blom geldt als een van de belangrijkste tenor- en 
sopraansaxofonisten uit de Nederlandse jazzscene en streeft als componist naar een 
synthese van jazz, pop, klassieke en geïmproviseerde muziek. Jasper Blom profileerde zich 
van bekendmaking t/m concertavond als experimenterend jazzmusicus, én als spil in de 
jazzgemeenschap voor de jongere generatie jazzmusici. Daarmee versterkte hij niet alleen de 
beginselen van Stichting Boy Edgar Prijs, maar ook de doelstellingen van de betrokken 
fondsen en partners Buma Cultuur, Sena Performers, North Sea Jazz en Bimhuis. De Buma 
Boy Edgar Prijs Tournee 2020 van Jasper Blom staat gepland van april t/m november 2020. 
Winnaar Jasper Blom treedt tijdens dit tournee op met het Jasper Blom Quartet feat. Pablo 
Held. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de tournee financieel. 
  



JURY & SELECTIE 

Stichting Boy Edgar Prijs stelde in februari 2019 een jury samen om de winnaar van de BBEP 2019 te 

selecteren. De jury van de Buma Boy Edgar Prijs 2019 bestond uit: Linda Bloemhard, voorzitter 

(Hoofd Jazz, Codarts), Marieke Meischke, secretaris (Festivalproducent/programmeur en docent 

ArtEZ), Melchior Huurdeman (Redacteur VPRO Vrije Geluiden TV), Perry Lehmann (Zakelijk leider 

Projazz) en Bartho van Straaten (Programmeur Paradox). In 2 bijeenkomsten in maart 2019 legde de 

jury enthousiast het parcours van longlist naar shortlist naar winnaar af en verklaarde Jasper Blom 

unaniem tot winnaar van de BBEP 2019.  

Uit het juryrapport:  
‘Jasper Blom kan gezien worden als een filosofische realist, een denker én doener. Hij is zich bewust 

van zijn kracht als instrumentalist maar ook van zijn plek in de wereld.’ 

‘Hij doet niets uit effectbejag en gaat al dertig jaar lang heel integer zijn eigen gang in diverse 

stromingen binnen het jazzidioom. Zijn toon wordt nooit echt ruig maar is altijd spannend en 

enerverend, als een warme wervelwind waarvan je niet weet wat het gaat opwoelen.’ 

‘Sinds lange tijd manifesteert Jasper Blom zijn creatieve kern met zijn uitmuntende kwartet, dat hem 

op intense wijze verbindt met jazzhelden Jesse van Ruller, Frans van der Hoeven en Martijn Vink.’ 

‘Met het Jasper Blom Quartet produceerde hij in het afgelopen decennium cd’s met bijzondere, 

ingenieuze composities binnen een breed stijlscala van pop, funk en free jazz tot soundscapes en 

middeleeuwse polyfonie. Altijd stevig geworteld in technisch solide spel en een structuur waarin op 

het hoogste niveau geïmproviseerd en samengespeeld kan worden.’ 

‘Hij haalt het allerbeste uit zijn medemuzikanten, zowel in de studio als op de vele podia, binnen en 

buiten Nederland.’ 

‘Sinds vele jaren, en met niet aflatende bezieling, deelt Jasper Blom zijn zin voor het grote muzikale 

avontuur, de diversiteit, humor, connectie, improvisatie en zijn omvangrijke, diepgaande oeuvre met 

ons, de luisteraars.’ 

Het volledige juryrapport is openbaar toegankelijk via de website van Stichting Boy Edgar Prijs: 

http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgar-prijs-2019-jasper-blom/ 

 

WINNAAR JASPER BLOM 

Jasper Blom (Geldrop, 1965) geldt als een van de belangrijkste tenor- en sopraansaxofonisten uit de 
Nederlandse jazzscene en streeft als componist naar een synthese van jazz, pop, klassieke en 
geïmproviseerde muziek. Blom heeft twee keer de European Jazz Competition Award gewonnen en 
wereldwijd gespeeld op de belangrijke jazzfestivals en in clubs door heel Europa en de Verenigde 
Staten. 
Jasper Blom experimenteert, improviseert en componeert. De ene avond deelt hij het podium met 
Benjamin Herman in een hardbop-programma. De volgende avond geeft hij zich over aan vrije 
improvisaties. Verderop in de week experimenteert hij in funksessies met gitaareffecten op zijn sax 
en om zich tussendoor te verdiepen in Middeleeuwse vocale muziek of in de pianowerken van 
Claude Débussy. Jasper Blom is een zeer gewilde sideman in de pop, jazz en geïmproviseerde muziek 
en speelt samen met internationale grootheden als Randy Crawford, George Duke, Chet Baker, Lee 
Konitz en Nat Adderley. Onder de talloze formaties waarin Blom een aandeel heeft, zijn het 
superseptet krupa & The Genes, WonderYears en de David Kweksilber Big Band. Regelmatig wordt 

http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgar-prijs-2019-jasper-blom/


Blom uitgenodigd door topensembles als het Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw voor studiosessies en concerten. 
In 2006 start hij met gitarist Jesse van Ruller, bassist Frans van der Hoeven en drummer Martijn Vink 
het Jasper Blom Quartet waarin alle mogelijke invloeden samenkomen. In een gestaag tempo brengt 
Jasper Blom met deze band vanaf 2008 elke twee jaar een nieuwe cd uit met sterk eclectisch en 
verrassend eigen werk. Naast zijn docentschap aan het Conservatorium van Amsterdam vindt Jasper 
Blom aansluiting bij de jongere generatie jazzmusici door het organiseren van sessies en het jaarlijkse 
Rough Diamonds festival in het Bimhuis. Ook heeft hij met zijn studenten regelmatig kleinere 
optredens in cafés. Jasper Blom zoekt de vervulling van zijn muzikantschap door niet alleen als 
experimenterend jazzmusicus maar ook als leraar en organisator een onorthodoxe rol te spelen in de 
jazzgemeenschap.  
 

Voor meer informatie: http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-jasper-blom/  

  

http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-jasper-blom/


Portretfotoserie t.b.v. publiciteit door Govert Driessen in opdracht van Stichting Boy Edgar Prijs. 

 

  



BEKENDMAKING WINNAAR 

Op vrijdag 28 juni 2019 werd de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs bekendgemaakt tijdens inJazz 
in LantarenVenster in Rotterdam. Dit tweedaagse jazz netwerk- en showcase-evenement 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 internationale programmeurs, 
Nederlandse en internationale media en mede-musici, maakte juryvoorzitter Linda Bloemhard 
bekend dat de Buma Boy Edgar Prijs 2019 werd toegekend aan Jasper Blom. Het publiek reageerde 
razend enthousiast en ter verhoging van de feestvreugde gaf Jasper Blom een klein optreden.  
 

 
Ter verhoging van de feestvreugde speelde Jasper Blom ‘Ask me now’ van Thelonious Monk. Foto: Maarten van Haaff. 

 
Voor meer foto’s en video’s: http://www.boyedgarprijs.nl/bekendmaking-2019-in-beeld/ 
 
 
  

http://www.boyedgarprijs.nl/bekendmaking-2019-in-beeld/


 

 
Jasper Blom wordt geïnterviewd door Co de Kloet voor het radioprogramma Co Live! Bij NPO Soul & Jazz, uitzending 29 juni 
2019. 
 

 
Antoinette Scheulderman interviewt Jasper Blom voor het radioprogramma Kunststof Radio 1, 23 juli 2019. 
 

 

https://www.nporadio2.nl/soulenjazz/gemist/audio/22623/jasper-blom-wint-de-buma-boy-edgar-prijs
https://www.nporadio1.nl/kunststof/onderwerpen/508341-jasper-blom-saxofonist


 

Optreden van (genoemd als Buma Boy Edgar Prijs winnaar!) Jasper Blom en Ian Cleaver met Kika Sprangers in De Wereld 
Draait Door, NPO 1, 8 oktober 2019. 
 

Tussen bekendmaking en aankondiging van het concertprogramma kwam de reuring op gang in de 
media en de sociale media. Zo verscheen er in november tijdens de tournee van het Jasper Blom 
Quartet in Brazilië op de facebookposts de aankondiging dat er een Buma Boy Edgar Prijs-winnaar op 
tournee was: ‘O quarteto holandês ‘Jasper Blom Quartet’, que já está na estrada há mais de 20 anos, 
é formado por aclamados músicos da cena jazzística da Europa. Jasper Blom (saxofone) é um dos 
principais saxofonistas tenor da cena do jazz holandês e um dos solistas mais versáteis da Europa. 
Jasper ganhou recentemente um dos mais prestigiados prêmios da música na Holanda, o Buma Boy 
Edgar Prijs, que em seu país se equivale ao Grammy. Jesse van Ruller (guitarra), vencedor do Prêmio 
Thelonious Monk, é considerado um dos melhores guitarristas do mundo.’ 

 
 

https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/522178
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/522178


 
In de twee weken voorafgaand aan de concertavond met prijsuitreiking op 4 december hing een opvallende metersbrede 

foliebanner met aankondiging aan de voorgevel van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Foto’s en filmpjes ervan gingen rond in de 

sociale media.  

 

Optreden Jasper Blom Quartet bij VPRO Vrije Geluiden NPO1, met een interview door Giovanca, 3 november 2019.  

 

 

 

 



 

Jasper Blom en Co de Kloet in Co Live! Spotlight (radio-interview, NPO Soul & Jazz) op 24 november 2019. 
 

 

Jasper Blom geïnterviewd door Andrea van Pol voor het radioprogramma Opium op Radio1, 2 december 2019, met een als 

voorproefje van de uitreikingsavond een live optreden van Blom, Anna Serierse en Lucas Dann.   

 

 

  

https://www.nporadio2.nl/soulenjazz/gemist/uitzending/262915/24-11-2019


CONCERTAVOND & PRIJSUITREIKING 

Inmiddels een spraakmakend onderdeel van de prijs is dat de winnaar zijn eigen concertavond mag 
programmeren, zo’n half jaar na de bekendmaking. Op deze avond wordt ook daadwerkelijk de prijs, 
de bronzen sculptuur ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers, overhandigd en het geldbedrag van € 12.500 
overgemaakt. Op 4 december ontving saxofonist en componist Jasper Blom de Buma Boy Edgar Prijs 
2019 tijdens een door hem zelf samengestelde concertavond in het Bimhuis. Blom programmeerde 
een bruisende concertavond waarin 16 musici speelden in verschillende combinaties. Winnaar Jasper 
Blom ziet zich immers niet als een op zichzelf staand musicus. Hij hecht veel waarde aan interactie 
met de jongere generatie en studenten. Op het podium op 4 december plaatste hij zich in die 
jazztraditie. Achtereenvolgens in een kwartet met oudgedienden en een gastsolist, een tentet vol 
twintigers en tenslotte een band met zijn mentor, een Amerikaanse bassist en een jong drumtalent. 
Pure jazzkracht die wordt doorgegeven van generatie naar generatie. 
 
Het Jasper Blom Quartet opende met Jesse van Ruller (gitaar), Frans van der Hoeven (bas), Martijn 

Vink (drums) en Pablo Held (piano). De muziek die dit kwartet liet horen was een voorproefje van de 

nieuwe muziek die Jasper Blom gaat schrijven voor de Buma Boy Edgar 2020 tournee en de live-

opname en presentatie van de daaruit komende cd Polyphony 3 – Jasper Blom Quartet featuring 

Pablo Held.  

Blom speelde 2 stukken met ZILT: Ian Cleaver (trompet), Wouter Kühne (drums) en Cas Jiskoot (bas).  

Vervolgens vulde het podium zich met een tentet om de door Blom speciaal voor deze avond 

gecomponeerde Emily Dickinson Songs uit te voeren gearrangeerd door Rob Horsting: Possibility en 

Musicians wrestle everywhere. Musici waren: Jasper Blom (saxen), Ian Cleaver (trompet), Wouter 

Kühne (drums), Cas Jiskoot (bas), Lucas Dann (piano), Victor Belmonte (trombone), Ben 

Fitzpatrick (altsaxofoon, klarinet), Lucas Figueiredo Santana (tenorsaxofoon, fluit), Jessie Brevé 

(baritonsaxofoon, basklarinet, fluit) en Anna Serierse (zang). Na de pauze stond er een echte 

generatie-overschrijdend kwartet op het podium: Jasper Blom (tenorsaxofoon), Dick Oatts 

(altsaxofoon), Mike Boone (bas) en Mekhi Boone (drums).  

Blom ontving de sculptuur van Jan Wolkers uit handen van Wilfried de Jong, na een weergaloze act 
als intro op de officiële uitreiking. Op het pickupje van z’n puberdochter scatte hij mee met de 
tenorsaxofonist Johnny Griffin op de lp Full House uit 1962. Na de pauze ondervroeg De Jong de 
winnaar in een hilarische quiz over tenorsaxofonisten. De avond werd gepresenteerd door Mijke van 
Wijk en voorgezet in het Bimhuis café tot in de kleine uurtjes met het optreden van DJ Philippona 
Jazz Lost & Found.  
Voorafgaand aan de concertavond organiseerde het Bimhuis en Jasper Blom een sponsorbijeenkomst 
ten behoeve van Stichting Jay Bee en het Bimhuis. 
 
Meer foto’s, de trailer en 4 video’s (concertfragmenten) van de concertavond met prijsuitreiking zijn te zien op de BEP 
website en sociale media: http://www.boyedgarprijs.nl/jasper-blom-ontvangt-buma-boy-edgar-prijs-2019/, 
https://www.facebook.com/pg/bumaboyedgarprijs/videos/, 
https://www.youtube.com/channel/UCXpUuAIgb8EB4sOjxmeiBNQ/videos, 
https://www.instagram.com/bumaboyedgarprize/, 
https://twitter.com/BoyEdgarPrijs 
Voor een impressie van de concertavond van de Buma Boy Edgar Prijs 2019 zie:  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OHp6PuD8wB8&t=7s 
JBQ feat. Pablo Held: https://www.youtube.com/watch?v=x-ayHtW5O24 
ZILT: https://www.youtube.com/watch?v=TsK342Hi70M 
Jasper Blom Tentet / Big ZILT: https://www.youtube.com/watch?v=8wFL-UAuSPA 
Jasper Blom, Dick Oatts, Mike Boone, Mekhi Boone: https://www.youtube.com/watch?v=QvdSXiGieGA 
BIMHUIS TV heeft de avond live gestreamd en deze opnames staan in 2 delen online:  
Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=2ajB95wBOq4&list=PLOxx3uhJQ3m57026jpDaQMlm4KFpeXpqf&index=5&t=0s 
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=q-7fENo7zVQ&list=PLOxx3uhJQ3m57026jpDaQMlm4KFpeXpqf&index=4&t=0s 
  

http://www.boyedgarprijs.nl/jasper-blom-ontvangt-buma-boy-edgar-prijs-2019/
https://www.facebook.com/pg/bumaboyedgarprijs/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCXpUuAIgb8EB4sOjxmeiBNQ/videos
https://www.instagram.com/bumaboyedgarprize/
https://twitter.com/BoyEdgarPrijs
https://www.youtube.com/watch?v=OHp6PuD8wB8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=x-ayHtW5O24
https://www.youtube.com/watch?v=TsK342Hi70M
https://www.youtube.com/watch?v=8wFL-UAuSPA
https://www.youtube.com/watch?v=QvdSXiGieGA
https://www.youtube.com/watch?v=2ajB95wBOq4&list=PLOxx3uhJQ3m57026jpDaQMlm4KFpeXpqf&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=q-7fENo7zVQ&list=PLOxx3uhJQ3m57026jpDaQMlm4KFpeXpqf&index=4&t=0s


Selectie uit fotoserie van de concertavond, fotograaf: Govert Driessen. 
 

  

  

  

 



 

 

  



   

  

  

 



Aandacht media en sociale media 

De media-aandacht voor de Buma Boy Edgar Prijs was in 2019 uitstekend. Zoals verwacht was er een 
piek net na de bekendmaking en in de weken voorafgaand aan en volgend op de prijsuitreiking.  
 
Vanuit Stichting Boy Edgar Prijs werden op 3 momenten persberichten uitgezonden gericht op de 
(inter)nationale pers, podia, programmeurs, culturele organisaties en fondsen:  

- 28 juni 2019: voor de bekendmaking van de prijswinnaar 2019 (NL en EN, totaal audience 
1250) 

- 5 november 2019: bekendmaking programma concertavond (NL, totaal audience 400) 
- 17 januari 2019: een terugblik op de feestelijke concertavond en de aankondiging van de 

BBEP 2020 tournee van Jasper Blom (NL en EN, totaal audience 1250) 
 
De social media van Stichting BEP (fb, insta en YouTube) zijn in 2019 uitgebreid met twitter. Aan de 
partners en andere stakeholders werd actief voorgesteld netwerken te koppelen door tags, #- en @-
gebruik, zodat het bereik van iedere post of nieuwsitem vergroot werd. Met name facebook bleek 
daarin heel succesvol: de eigen videoregistraties van de uitreiking werden heel goed bekeken. De 
trailer trok 1.200 views; de video met Jasper Blom, Dick Oatts, Mike en Mekhi Boone zat in januari 
2020 op 2.800 views. Daarnaast plaatsten de betrokken organisaties berichten op hun websites. 
Winnaar Jasper Blom zorgde door actief digitaal mediagebruik (website en social media) voor een 
goede nieuwsondersteuning.  
 

Na de bekendmaking in juni was de nieuwe winnaar een nieuwsitem bij de NOS en plaatsten de 
Volkskrant, Het Parool, NRC en het Reformatorisch Dagblad berichten over winnaar Jasper Blom. 
Daarnaast werd de bekendmaking opgepikt door alle gerenommeerde muziekblogs (Jazzenzo, 
Jazznu, Jazzism, Draai om je oren), regionale media en nieuws- en infosites. Voorafgaand aan de 
concertavond volgde een reeks radio- en tv-optredens, van Kunststof tot VPRO Vrije Geluiden en als 
sideman van Kika Spranger en genoemde winnaar van de BBEP in De Wereld Draait Door. Alle 
relevante websites, blogs en sociale media accounts kondigden de concertavond aan.  
De avond zelf werd live gestreamd door BIMHUIS TV en korte tijd later werden de opnames in 2 
delen op hun YouTube-kanaal geplaatst. De trailer (met interviews) en vier video’s die in opdracht 
van Stichting Boy Edgar Prijs waren gemaakt, zijn op het YouTube-kanaal van Buma Boy Edgar Prijs 
geplaatst.   

 
In het decembernummer van JazzBulletin werden Jasper Blom en belangrijke musici in zijn directe omgeving geïnterviewd.  

  



 

 

Jazzhelden #101 werd speciaal voor de gelegenheid gevuld met een portret van Jasper Blom door Jan Kelder. Met dank aan 

Buma Boy Edgar Prijs en Stichting Boy Edgar Prijs. De clip van het portret ‘Jasper Blom in 1 minuut’ werd voor aanvang van 

de concertavond op het podium van het Bimhuis vertoond. Jazzhelden.nl en Jazz Bulletin zijn projecten die tot stand komen 

vanuit het Nederlands Jazz Archief.  

 

https://www.jazzhelden.nl/action/front/portrait?intro=&name=Jasper+Blom
https://www.jazzarchief.nl/


  

The day after: spread in Het Parool met een daverende recensie en 2 dagen later werd het concert als highbrow en briljant 

geplaatst in de Smaakmatrix. 

 

Recensies van de concertavond 
[Zie Bijlage – Overzicht mediadekking BBEP 2019 (selectie)] 

De pers schreef laaiend enthousiast over de concertavond:  
‘Over hoe pure jazzkracht wordt doorgegeven gesproken trouwens. Het slot waarin Blom met zijn 
mentor, saxofonist Dick Oatts, de Amerikaanse bassist Mike Boone en diens 13-jarige zoon Mekhi, 
een jong drumtalent, speelde, had alles in zich: zowel de vonk als de immer gloeiende kool.’ (NRC) 
 
‘De prijs is voor hem de bevestiging dat hij met die blinde koers op de goede weg zit: “Het is of 

iemand je een kompas in de hand drukt en zegt: ga zo door.”’ (Het Parool) 

‘Saxofonist Jasper Blom nam de Buma Boy Edgar Prijs in ontvangst met een spetterend concert’ (Het 

Parool, Smaakmatrix positie Highbrow/Briljant) 

‘De prijsuitreiking van de Buma Boy Edgarprijs 2019. Een die lang zal heugen. Het is een waar feest 

geworden in dat uitverkochte Bimhuis in Amsterdam. Gemoedelijkheid vierde hoogtij, de vreugde 

om de toekenning straalde van Jasper Blom af, het tempo waarin de avond zich afspeelde had niet 

beter kunnen zijn en de muziek was van hoog gehalte.’ (JazzNU) 

‘Met de toekomst van de Nederlandse jazz lijkt het wel goed te zitten als je naar dit gezelschap 

kijkt. Afgewogen dynamiek in het spel van drummer Wouter Kühne, een mooi uitgebalanceerde solo 

van Cas Jiskoot op bas en het prachtige samenspel tussen Blom en Cleaver zorgden voor kippenvel.’ 

(Draai om je oren) 

‘Een van de meest geslaagde Buma Boy Edgar Prijsuitreikingen ooit!’ (Jazzenzo) 

‘De muzikale avond liep zo heerlijk ongedwongen, dat niemand nog bewust zat te wachten op het 

onvermijdelijke moment van de prijsuitreiking.’ (Jazzradar) 

‘Bij de slotact had de prijswinnaar Dick Oatts op altsax aan zijn zijde. En dat spetterde. Het lekkerste 

voor het laatst bewaren. En dan ook het meest generatie-overschrijdend met die speciale ritmesectie 

van vader Mike Boone op contrabas met zijn zoon achter het drumstel. Het kwartet zet een nog lang 



heugende set neer. Met zijn vieren sloten ze energiek een zeer geslaagde Buma Boy Edgar 

Prijsuitreiking af!’ (Jazzradar) 

‘Zonder aarzeling bewijst Blom zijn meesterschap. Hij voert zijn gehoor mee naar de oorsprong van 

de blues en de toekomst van de jazz. Een muzikale ontdekkingsreis waarin progressieve improjazz, 

lyriek en heroïek samenvloeien met pakkende arrangementen en onweerstaanbare ‘grooves’.’ 

(Jazzflits)  

  



BUMA BOY EDGAR PRIJS TOURNEE 

De Buma Boy Edgar Prijs Tournee 2020 van Jasper Blom vindt plaats van april tot en met november 
2020 van Brebl in Nijmegen, De Doelen en North Sea Jazz in Rotterdam, Jazz in Duketown in ’s-
Hertogenbosch tot Bimhuis in Amsterdam en Jazz Inverdan in Zaandam.  
Jasper Blom speelt tijdens de tournee samen met zijn Jasper Blom Quartet: Martijn Vink op drums, 
Frans van der Hoeven op bas en Jesse Ruller op gitaar. Speciale gast tijdens dit tournee is de 
prominente Keulse jazzpianist Pablo Held (winnaar Rising Star van de ECHO, de European Concert 
Hall Organization). Mijlpaal tijdens dit tournee is de live opname van POLYPHONY 3, tijdens het 
concert van JBQ feat. Pablo Held in TivoliVredenburg, Utrecht.  
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de tournee financieel. 
De tourlijst wordt voortdurend geüpdatet op bumaboyedgarprijs.nl en jasperblom.com. 
 
BBEP-winnaar 2018 Jasper van ’t Hof werd gedurende zijn tournee in 2019 ziek en moest daarom 
enkele optredens met zijn BE-trio annuleren.  Een aantal van deze optredens wordt ‘ingehaald’ 
gedurende de eerste maanden van 2020. Zie daarvoor: http://www.boyedgarprijs.nl/tournee-2019/ 
en https://www.jaspervanthof.com/index.php?id=concerts 
 

PRIJS & HISTORIE 
De Buma Boy Edgar Prijs wordt jaarlijks 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, of heeft geleverd, aan de Nederlandse jazz- en geïmproviseerde 
muziekscene. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 12.500, de sculptuur ‘John Coltrane’ 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 Jasper van ’t 
Hof (2018), Martin Fondse (2017), Wilbert de Joode (2016), Tineke Postma (2015), Jeroen van Vliet 
(2014) en Oene van Geel (2013).  
 
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 2019 uit: Marc Hoogma (voorzitter), Paul Hofmeister (penningmeester), Michelle Kuypers 
(secretaris), en algemeen bestuursleden Vera Vingerhoeds, Ditmer Weertman, Sophie Blussé en 
Huub van Riel. Projectmanagement lag in handen van Dorothée van Hooff. Vanwege terugtredende 
bestuursleden (einde termijn) is gedurende 2019 de werving van een nieuwe voorzitter en nieuwe 
bestuursleden in gang gezet en succesvol afgerond. De komende voorzitter en bestuursleden treden 
aan per februari en juli 2020.  
 
Voor meer informatie over Stichting Boy Edgar Prijs, zie http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/ 

http://www.boyedgarprijs.nl/buma-boy-edgar-prijs-tournee-2020/
https://jasperblom.com/index.php/agenda/
http://www.boyedgarprijs.nl/tournee-2019/
https://www.jaspervanthof.com/index.php?id=concerts
http://www.boyedgarprijs.nl/geschiedenis-van-de-prijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/


SAMENWERKING & ONDERSTEUNING 

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 2019 ondersteunde het Bimhuis de prijs 
door haar zaal om niet ter beschikking te stellen. 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 2019 op een kostendekkende 
wijze te realiseren. De recette ligt dit jaar met een goed gevulde zaal nagenoeg gelijk aan het 
voorgaande jaar. Ook in 2019 was er een uitgebreide gastenlijst: de stichting hecht eraan naast oud-
prijswinnaars, relaties van Jasper Blom en fondsvertegenwoordigers, 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.  
 

  



Bijlage – Overzicht mediadekking BBEP 2019 (selectie) 

Dec 2019 - jan 2020: Jazzism – Hotline met (interview) 

14 dec 2019: Draai om je oren (reportage/recensie uitreiking) 

12 dec 2019: De Nachtzoen (NPO 2/EO) 

8 dec 2019: Jazzradar (reportage/recensie uitreiking) 

7 dec 2019: Het Parool (de Smaakmatrix) 

6 dec 2019: JazzNU (reportage/recensie uitreiking) 

5 dec 2019:  
NRC (recensie) 
Het Parool (reportage/recensie uitreiking) 
Jazzenzo (reportage/recensie uitreiking) 
inJazz (nieuwsbericht) 

4 dec 2019: Jazzhelden (videoportret) en vertoning clip ‘Jazzheld Jasper Blom in 1 minuut’ 

2 dec 2019: Opium (optreden en interview, NPO Radio 4) 

26 nov 2019: Draai om je oren (album-recensie/nieuwsbericht)  

24 nov 2019: Co Live! Spotlight (radio-interview, NPO Soul & Jazz) 

3 nov 2019: VPRO Vrije Geluiden (optreden en interview, NPO1) 

9 okt 2019: De Wereld Draait Door (optreden met Kika Sprangers Large Ensemble & Ian Cleaver, 
NPO1)  

24 jul 2019: Jazzflits (nieuwsbericht) 

22 jul 2019: Radio Kunststof (radio-interview, NPO Radio 1) 

3 jul 2019: New Generation – Jasper Blom en Ian Cleaver (documentaire NTR, NPO2 extra) 

2 jul 2019: Draai om je oren (nieuwsbericht) 

1 jul 2019: Conservatorium van Amsterdam (nieuwsbericht) 

29 jun 2019:  
Co Live! (radio-interview NPO Soul & Jazz) 
Volkskrant (nieuwsbericht) 
NRC (nieuwsbericht) 
Het Parool (nieuwsbericht) 

Pers%20over%20voor%20en%20na%204%20december%202019/Jazzism/JAZZ06_Dutch%20Jazz%205%20+%20Hotline%20%5bP%5d-18.pdf
https://draaiomjeoren.blogspot.com/2019/12/evenement-concert-een-vervroegd.html
https://www.npostart.nl/de-nachtzoen/12-12-2019/VPWON_1302290?fbclid=IwAR1yAoAnwdA4mg3vOIv01HX-Mz9ajRB65s29VwodQeIhsnG0Ptw5H2IEUFg
https://www.jazzradar.com/concertradar/blom-boy-edgar-en-bimhuis-kunnen-blij-zijn/?fbclid=IwAR1xMMc6vm7ZE3RhJmxTgUXJynARzd8CTi4smbb9KwoUAVjfgkIrjxuq-ZY
Pers%20over%20voor%20en%20na%204%20december%202019/Het%20Parool/Parool%207%20dec%202019%20IMG-20191208-WA0000.jpg
http://jazznu.com/concertrecensies/uitreiking-boy-edgar-prijs-19-zal-nog-lang-heugen/?fbclid=IwAR13jnR-cjManOCxlrXLwYtEC3WWA7R4necLs6dREfV3YqOFy3xmNMiLf1g
https://www.facebook.com/pg/bumaboyedgarprijs/photos/?tab=album&album_id=1119415251549073
https://www.parool.nl/kunst-media/saxofonist-jasper-blom-neemt-boy-edgar-prijs-in-ontvangst~bde3750d/
http://www.jazzenzo.nl/?e=4351&fbclid=IwAR2MZZ0SVqkXvzkNWPPfjv7CjlqEpOeVm7VavszAUaiSD1JHPuEAmruH6Qk
http://www.jazzenzo.nl/?e=4351&fbclid=IwAR2MZZ0SVqkXvzkNWPPfjv7CjlqEpOeVm7VavszAUaiSD1JHPuEAmruH6Qk
https://www.injazz.nl/blog/buma-boy-edgar-prize-awarded-to-saxophonist-and-composer-jasper-blom/
https://www.jazzhelden.nl/action/front/portrait?intro=&name=Jasper+Blom
https://www.nporadio4.nl/opium/uitzendingen/646027:2019-12-02-opium
https://draaiomjeoren.blogspot.com/2019/11/cd-jasper-blom-quartet-polyphony.html
https://www.nporadio2.nl/soulenjazz/gemist/uitzending/262915/24-11-2019
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~VPWON_1305037~jasper-blom-craig-finn-leine-roebana-vpro-vrije-geluiden~.html
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/522178
http://www.jazzflits.nl/jazzflits17.12.pdf
https://www.nporadio1.nl/kunststof/onderwerpen/508341-jasper-blom-saxofonist
https://www.npostart.nl/new-generation/21-12-2018/VPWON_1298081
https://draaiomjeoren.blogspot.com/2019/06/nieuws-jasper-blom-wint-buma-boy-edgar.html
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/nieuws/2019/7/buma-boy-edgar-prijs-voor-jasper-blom/
https://www.nporadio2.nl/soulenjazz/gemist/audio/22623/jasper-blom-wint-de-buma-boy-edgar-prijs
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/saxofonist-en-componist-jasper-blom-wint-boy-edgar-prijs~b9ef4bb7/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/28/saxofonist-jasper-blom-wint-buma-boy-edgarprijs-a3965503
Pers%20over%20voor%20en%20na%204%20december%202019/Het%20Parool/Parool%2029%20juni%202019%2020200127_233032.jpg


28 jun 2019: 
NOS (nieuwsbericht) 
Reformatorisch Dagblad (nieuwsbericht) 
NPO Soul & Jazz (nieuwsbericht) 
Jazzenzo (nieuwsbericht) 
Jazzism (nieuwsbericht) 
JazzNU (nieuwsbericht) 

https://nos.nl/artikel/2291111-saxofonist-jasper-blom-krijgt-boy-edgar-prijs.html
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/buma-boy-edgar-prijs-2019-voor-jasper-blom-1.1578615
https://www.nporadio2.nl/soulenjazz/nieuws/25676/jasper-blom-wint-buma-boy-edgar-prijs-2019
http://www.jazzenzo.nl/?e=4247
https://www.jazzism.nl/nieuws/buma-boy-edgar-prijs-2019-voor-jasper-blom/
http://jazznu.com/achtergrond/boy-edgar-prijs-2019-naar-duizendpoot-jasper-blom/

