Verslag Buma Boy Edgar Prijs 2018 – winnaar Jasper van ‘t Hof
8 februari 2019
Stichting Boy Edgar Prijs kijkt zeer positief terug op 2018. Pianist/toetsenist en componist Jasper van
‘t Hof, de winnaar van dit jaar, getuigde in alle opzichten van zijn veelzijdigheid en virtuositeit en hij
gaf met verve invulling aan zijn rol als inspirator voor oudere en jongere generaties jazzmusici.
Daarbij genereerde hij 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 vijfde opeenvolgende jaar werd de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs bekend gemaakt in juni
op het event inJazz 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 vindt in 2019 plaats in twee periodes: van maart tot en met mei en
van september tot en met december 2019. Winnaar Jasper van ’t Hof presenteert zich in de BBEP
tournee in verschillende bezettingen, uiteenlopend van solo optredens, trio/quintet optredens en
bredere internationale samenstellingen. In de tournee is een centrale rol weggelegd voor zijn in
2018 opgerichte Jasper van ’t Hof B.E. Trio. Voor het mogelijk maken van de tournee wordt financiële
ondersteuning gezocht bij Fonds Podiumkunsten en Prins Bernhard Cultuurfonds.
De selectie
In januari benoemde Stichting Boy Edgar Prijs de volgende jury om de winnaar van de Buma Boy
Edgar Prijs 2018 te selecteren: Marcel Kranendonk (adviseur/producent/coach muziek, Utrecht),
Gijsbert Kamer (muziekjournalist Volkskrant), Eddy Geerts (programmeur De Machinist en DJ,
Rotterdam) en Herman te Loo (freelance journalist, programmeur Jazz Inverdan, Zaandam). Na rijp
beraad besloot de jury unaniem de Buma Boy Edgar Prijs 2018 toe te kennen aan pianist, toetsenist
en componist Jasper van ‘t Hof.
Uit het juryrapport:
“Jasper van ’t Hof verdient de prijs voor zijn imposante oeuvre, het resultaat van vijftig jaar
professioneel musiceren. Zowel op piano als achter synthesizer en andersoortige keyboards heeft
Van ’t Hof zich al decennialang als een genre-overstijgend instrumentalist en componist bewezen.”
“Terwijl hij graag de samenwerking zoekt, is hij ook een uitstekend solist. Niet alleen op piano of
synthesizer maar ook op het kerkorgel wist hij al vroeg te imponeren.” “Ook was de toetsenist een
van de eerste Europese jazzmusici van naam die de synthesizer inzette als improvisatieinstrument.”
“Jasper van ’t Hof (…) heeft zijn werkterrein al vroeg naar het buitenland verlegd. Vooral onze
oosterburen herkenden in hem al snel een groot musicus met bovendien een zeldzaam sterke
uitstraling op het podium.”
“Van ’t Hof heeft zich binnen alle stijlen van freebop tot jazzrock, free-jazz en fusion begeven en
laat zich ook na vijftig jaar niet op een bepaalde richting vastpinnen.”
“Van de pakweg tachtig albums die Van ’t Hof al dan niet met anderen uitbracht zijn die met zijn
band Pili Pili internationaal het meest succesvol. Van ’t Hof richtte de band begin jaren tachtig op
om zijn liefde voor Afrikaanse muziek uit met name Congo te koppelen aan jazz.”
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“Nadrukkelijk legde hij zijn oor te luisteren bij de jongere generatie jazzmusici, en de
samenwerkingen resulteerden recentelijk al in enkele mooie platen, zoals No Hard Shoulder (2016)
gemaakt met zijn kwartet ‘¼tet”. “Jasper van ’t Hof mag dan voor velen een naam uit het verleden
zijn, (…) hij staat meer dan ooit met beide benen in de jazzactualiteit.”
Voor het volledige juryrapport zie http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgar-prijs-2018-jasper-van-t-hof/

De winnaar
Jasper van ‘t Hof (1947) is pianist en componist. Hij geniet bekendheid als virtuoos toetsenist en is
een van de meest actieve jazzmusici van Europa. Zijn nieuwsgierigheid maakt hem tot
toonaangevend vernieuwer in de Europese jazzscene, op (elektrische) piano, synthesizer en ook
kerkorgel. Hij beperkt zich niet tot één stroming, maar speelt bebop, freejazz, groove-jazz, jazzrock,
fusion, pop en wereldmuziek. Meermaals werd hij door internationale jazztijdschriften uitgeroepen
tot beste jazzpianist van Europa. Hij schreef meer dan vijfhonderd composities en bracht bijna tachtig
cd’s uit.
Van ’t Hof ontwikkelde zich als autodidact. Op twintigjarige leeftijd brak hij internationaal door met
de jazzrock-groep Association P.C. van Pierre Courbois. Hij maakte zodanig naam dat hij werd
uitgenodigd te spelen met musici als Archie Shepp en het combo Piano Conclave (met o.m. George
Grüntz en Keith Jarrett). Met Charlie Mariano richtte hij de groep Pork Pie op, waarmee ze samen
met Philip Catherine, Aldo Romano en Jean-François Jenny Clark Europawijd volle zalen trokken. Als
pionier verbond hij in de jaren 80 westerse jazz met Afrikaanse muziek. Met zijn groep Pili Pili had hij
decennia lang veel succes en bood hij een podium aan jonge talenten. Zowel solo als in ensembles
treedt Jasper van ’t Hof nog veelvuldig op in het buitenland en de laatste jaren ook vaker in
Nederland.
Voor meer informatie over de winnaar zie http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-jasper-van-t-hof/

(persfoto’s in opdracht van Stichting Boy Edgar Prijs
en Jasper van ‘t Hof – fotograaf Amke)

2

De bekendmaking
Op vrijdag 29 juni 2018 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
programmeurs, Nederlandse en internationale media en mede-musici, maakte voorzitter van de jury
Marcel Kranendonk bekend dat de Buma Boy Edgar Prijs 2018 werd toegekend aan Jasper van ‘t Hof.
De bekendmaking op inJazz van Jasper van ‘t Hof als
Buma Boy Edgar Prijs winnaar 2018 werd met luid
applaus en instemming van aanwezigen beantwoord.

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 donderdag 6 december 2018 vond de concertavond met prijsuitreiking plaats. Jasper van ‘t Hof
nam in een bomvol Bimhuis, ten overstaan van belangrijke Nederlandse jazz pers, programmeurs,
andere jazz professionals, fans en vrienden, dankbaar de prijs in ontvangst uit handen van drummer
Pierre Courbois (die mede aan de basis stond van Van ’t Hofs ruim 50 jarige muzikale
loopbaan). De presentatie van de avond lag in handen van Frank Jochemsen.
De feestelijke concertavond weerspiegelde de door de jury zo gewaardeerde kwaliteiten van Jasper
van ’t Hof als genre-overstijgend instrumentalist en componist. De winnaar had bevriende musici van
het eerste uur uitgenodigd, die van grote invloed waren op zijn latere spel. Met hen brak hij in de
jaren 70 internationaal door met het vernieuwende concept waarin hij elementen uit de jazzrock en
wereldmuziek met elkaar vermengde. Daarnaast deelde hij het podium met musici met wie hij de
laatste tien jaar veel heeft opgetreden in Nederland en die hem, tot op vandaag, blijven inspireren
tot het schrijven van nieuwe composities.
In verschillende combinaties stonden de volgende artiesten op het podium: Jasper van ’t Hof
(synthesizers en piano), Aldo Romano (drums), Philip Catherine (gitaar), Tony Lakatos (saxofoon),
Tineke Postma (alt saxofoon), Ilja Reijngoud (trombone), Paul van Kemenade (alt saxofoon), Dick de
Graaf (tenor saxofoon), Pierre Courbois (drums), Stefan Lievestro (contrabas) en Jamie Peet (drums).
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Op 6 december werden er maar liefst vier nieuwe composities gepresenteerd. Een nieuw akoestisch
arrangement voor piano met vier blazers dat Van ’t Hof speciaal voor deze avond schreef. En drie
nieuwe composities voor het recent opgerichte Jasper van ’t Hof trio (Jasper van ’t Hof, Stefan
Lievestro en Jamie Peet). Van een aankomende CD werden de stukken Sister Joe, Feel Good en
Nebula ten gehore gebracht.

Meer foto’s van de concertavond met prijsuitreiking zijn te zien op http://www.boyedgarprijs.nl/jasper-van-t-hof-ontvangtbuma-boy-edgar-prijs-2018/ en https://www.facebook.com/bumaboyedgarprijs/
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Concertfragmenten zijn in 6 videoclips 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 2018 uitstekend. Net als in voorgaande jaren
was er een piek net na de bekendmaking van de winnaar en speciale aandacht voor de winnaar in de
weken voorafgaand aan en volgend op de prijsuitreiking. Met name in de periode rond de
bekendmaking gaf de winnaar veel interviews.
Vanuit Stichting Boy Edgar Prijs werden op 3 momenten persberichten uitgezonden: 29 juni
2018/bekendmaking prijswinnaar 2018; 18 oktober 2018/bekendmaking programma feestelijke
concertavond; 22 januari 2019/terugblik op feestelijke concertavond en aankondiging tournee.
Ook in 2018 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. Aan de social media van de stichting werd in 2018 ook
een instagram account toegevoegd, waarmee het doelgroepenbereik nog meer wordt verbreed.
Na de bekendmaking in juni verschenen interviews met prijswinnaar Jasper van ‘t Hof in Tubantia,
Parool en Telegraaf en plaatsten o.m. Trouw, Volkskrant, NRC en NRC Next en AD berichten over de
nieuwe winnaar. Daarnaast werd de bekendmaking opgepikt door gerenommeerde 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
Jasper van ‘t Hof in de VPRO gids.
Daarnaast was in de aanloop naar 6 december speciale
aandacht voor de winnaar met een optreden van Jasper van ’t
Hof 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.
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Muziektijdschrift Jazzbulletin plaatste een uitgebreid interview met Jasper van ‘t Hof. Alle relevante
websites en blogs kondigden de concertavond met prijsuitreiking aan.

De recensies van de concertavond waren zeer enthousiast. Een greep uit de reacties:
‘Prijswinnaar Jasper van ’t Hof bewijst internationale allure’, ‘ In het BE Trio komt het
majestueuze pianogeluid van de leider volledig tot zijn recht’(Jazzenzo);
‘Uitreiking Buma Boy Edgar Prijs vol schitterende optredens’, ’pianotrio waarin hij met de jongere
generatie net zulke frisse en spannende muziek weet te maken als met zijn grotere groepen’; Op alle
gebieden imponeert hij met een eigen stijl en eigen muzikale opvattingen ‘ (Jazznu);
‘Eén groot feest’, ‘ Het klassiek jazztrio (…) toonde nogmaals aan dat Van 't Hof nog steeds bruist van
nieuwe ideeën en initiatieven.’ (Draaiomjeoren);
‘Op het podium gebeurden mooie en ontroerende dingen’, ‘Met zijn staat van dienst en met zijn
vurige enthousiasme is Jasper van ’t Hof de gedroomde mentor voor de nieuwe generatie.’(Jazzflits)

De bijlage van dit verslag (p.8-9) geeft een overzicht van de media dekking van 2018.
Buma Boy Edgar Prijs Tournee
Jasper van ‘t Hof heeft de mogelijkheid tot het geven van een tournee volgend op het winnen van de
Buma Boy Edgar Prijs ten volle benut. In zijn Buma Boy Edgar Prijs Tournee wil Jasper Van ’t Hof

zoveel mogelijk mensen laten luisteren naar de volle breedte van zijn muziek, van akoestisch
tot elektrisch, van solo-piano tot solo-kerkorgel, van impressionistisch tot jazzrock.
Het belangrijkste ensemble waarmee hij in de tournee speelt is het B.E. Trio (met Jasper van ’t Hof op
piano en synthesizer, Stefan Lievestro op contrabas en steel gitaar en Jamie Peet op drums). Met zijn
B.E. Trio richt Van ‘t Hof zich ook op jongeren, op hun nieuwsgierigheid en op hun veranderende
relatie tot improvisatie. B.E. Trio gaat uit van jazz als fundament en elektronica en computers vormen
een wezenlijk onderdeel van het concept. Bij een aantal concerten wordt het trio versterkt door een
of meerdere blazers (o.m. Paul Heller, Dick de Graaf, Tineke Postma, Ilja Reijngoud, Tony Lakatos).
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De Buma Boy Edgar Prijs Tournee van Jasper van ‘t Hof omvat meer dan 20 concerten en vindt plaats
van maart tot en met mei en van september tot en met december 2019.
Over de prijs en de 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, 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 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 2018 uit: Marc Hoogma (voorzitter), Paul Hofmeister (penningmeester), Michelle Kuypers
(secretaris), en algemeen bestuursleden Vera Vingerhoeds, Ditmer Weertman, Sophie Blussé en
Huub van Riel. Projectcoördinatie lag in handen van Anneke Moors.
Voor meer informatie over Stichting Boy Edgar Prijs, zie http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/

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 2018 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 2018 op een kostendekkende
wijze te realiseren. De recette ligt dit jaar met een goed gevulde zaal nagenoeg gelijk aan het
voorgaande jaar. Ook in 2018 was er een uitgebreide gastenlijst: de stichting hecht eraan naast oudwinnaars van de prijs en relaties van Jasper van ‘t Hof, 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.
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Bijlage – Overzicht media dekking Buma Boy Edgar Prijs 2018 (selectie)
Stichting Boy Edgar Prijs zond op 3 momenten een persbericht uit: op 29 juni 2018 (bekendmaking
prijswinnaar) naar NL pers, internationale pers, diplomatieke posten en nieuwsbrief bestand; op 18
oktober 2018 (bekendmaking programma concertavond) naar NL pers, en; op 22 januari 2019
(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.
Naar aanleiding van bekendmaking
28.06.2018 Nieuwsuur TV – aankondiging
29.06.2018 NOS Journaal TV - aankondiging
29.06.2018 door ANP opgepikt en verspreid
29.06.2018 Co Live Radio 2 – interview
29.06.2018 nos.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 NOS - twitter bericht
29.06.2018 volkskrant.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 nrc.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 NRC - twitter bericht
29.06.2018 telegraaf.nl – interview
29.06.2018 René Steenbergen/Telegraaf – twitter bericht
29.06.2018 panorama.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 nd.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 rtlnieuws.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 nieuws.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 parool.nl – interview
29.06.2018 tubantia.nl – interview
29.06.2018 ad.nl/enschede – interview
29.06.2018 rijnmond.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 gooieneemlander.nl - nieuwsbericht
29.06.2018 lc.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 jazzism.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 jazznu.com – artikel
29.06.2018 jazzenzo.nl – nieuwsbericht
29.06.2018 hpdetijd.nl – nieuwsbericht
30.06.2018 rtvoost.nl – nieuwsbericht
30.06.2018 Parool - interview
30.06.2018 Tubantia - interview
30.06.2018 Volkskrant – nieuwsbericht
30.06.2018 Trouw – nieuwsbericht
30.06.2018 AD Landelijk – nieuwsbericht
Juli 2018 veravingerhoeds.nl – artikel
01.07.2018 worldmusicforum.nl – nieuwsbericht
02.07.2018 NRC en NRC Next - nieuwsbericht
02.07.2018 haarlemsdagblad.nl – nieuwsbericht
03.07.2018 nporadio4.nl – nieuwsbericht
05.07.2018 jazzthing.de - nieuwsbericht
07.07.2018 NPO soul & jazz Facebook – vermelding met linkje naar interview
09.2018 Jazzbulletin – interview
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Naast alle publicaties van de media op internet m.b.t. de Buma Boy Edgar Prijs 2018 (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.
boyedgarprijs.nl, facebook.com/bumaboyedgarprijs.nl
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/boy-edgar/BEP/jasper-van-t-hof.html
https://www.bimhuis.nl/agenda/buma-boy-edgar-prijs-2018/
facebook.com/inJazzNL/
facebook.com/northseajazzprojects/
https://www.jaspervanthof.com/index.php?id=buma-boy-edgar-prijs
In aanloop naar concertavond
09.2018 Jazzism – hot seat, 3 vragen
24.10.2018 jazzism.nl – bekendmaking programma
23.11.2018 Opium NPO radio 4 – optreden en interview
27.11.2018 VPRO Gids - interview
01.12.2018 Vrije Geluiden TV – optreden en interview
Op of na afloop van concertavond
06 12 2018 vpro.nl/vrije-geluiden – live streaming
06 12 2018 bimhuis.nl/bimhuisradio – live streaming
06.12.2018 jazzenzo.nl – recensie
08.12.2018 jazznu.nl – recensie
11.12.2018 draaiomjeoren.blogspot.nl – recensie
15.12.2018 VPRO Vrije Geluiden – radio 2 – special guest, interview
24.12.2018 jazzflits.nl – recensie
De Buma Boy Edgar Prijs concertavond met prijsuitreiking op 6 december werd bijgewoond door 15
journalisten en fotografen. De recensies waren zeer enthousiast.
De tournee die vanaf maart 2019 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.
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