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Jazz I Am moet een 
wilde avond worden
Denise van der Bij
aMsTeRdaM

José James, Benjamin Herman, DJ 
Maestro en Bnnyhunna treden mor-
gen op tijdens het festival Jazz I Am  
in het Olympisch Stadion. Voor orga-
nisatoren Peter Wybenga en Martijn 
Barkhuis is het ook het startschot 
voor een groter plan: een podium bie-
den aan jazzmuzikanten uit de stad. 

De link tussen de hoofdact José  
James en Amsterdam springt mis
schien niet direct in het oog, maar  
James – volgens Barkhuis ‘een van de 
allerbeste jazzzangers van de afgelo
pen twintig jaar’ – verbleef in 2021 een 
jaar in de stad. 

Andere gasten op het programma 
zijn het kwartet van saxofonist Ben
jamin Herman en de opkomende 
 artiest Bnnyhunna uit Zuidoost. 
Barkhuis, beter bekend als DJ Mae
stro, treedt zelf ook op.  

Jazz I Am is een nieuwe muziek
avond, die ditmaal georganiseerd 
wordt als onderdeel van de concert
reeks De Amsterdamse Zomer in het 
Olympisch Stadion. Het  festival, dat 
jaarlijks moet terugkeren, begint 
klein en intiem met ruim 400 plaat

sen, zegt organisator Wybenga. Daar
naast is het de bedoeling de komende 
jaren op verschillende plekken in de 
stad losse concerten te organiseren. 
De basis: talent uit de regio Amster
dam op de kaart zetten. 

Hiervoor hebben ze ook een stich
ting opgericht. Wybenga: “Er is 
 verbluffend veel talent aan het Con
servatorium dat aandacht verdient.”

Improvisatie
Volgens Barkhuis wordt Jazz I Am 
 gekenmerkt door de combinatie van 
een mooie programmering op één 
 locatie, waar een echte festivalsfeer 
hangt. “Ik hoop dat het een wilde 
avond wordt waarop mensen van hun 
stoel afkomen.”

Zoals de al naam zegt, wil Wybenga 
mensen het gevoel geven dat jazz bij 
ze past. Ook mensen die denken niet 
van dit muziekgenre te houden. 
 “Velen weten niet wat er bij jazz alle
maal gebeurt. Er komt veel improvi
satie aan te pas. Als je een dag later 
naar dezelfde muzikanten luistert, is 
het optreden weer anders. Dat vind ik 
heel verfrissend.”

Jazz I Am, 14/7 van 17.00 tot 23.00 uur, 
Olympisch Stadion

BOYBAND

Disney maakt 
documentaire 
over BTS 
Entertainmentbedrijf Walt 
Disney gaat samenwerken met 
Hybe, het label achter de 
beroemde Zuid-Koreaanse boy-
band BTS. Onderdeel van de 
samenwerking is onder meer 
een documentaireserie 
genaamd BTS Monuments: 
Beyond the Star, die volgend 
jaar op streamingdienst Disney+ 
zal verschijnen en waarin het 
dagelijks leven van de zeven 
leden van de band wordt 
gevolgd. Naast de documentai-
reserie zal er ook een concert-
film onder de naam BTS: Per-
mission to Dance on Stage - LA 
verschijnen op Disney+ en komt 
er een realityshow waarin onder 
meer bandlid V te zien is.

POCKETS

Rainbow naar 
Overamstel 
uitgevers
Overamstel uitgevers neemt 
 uitgeverij Rainbow van de 
befaamde Rainbowpockets 
over. Uitgeverij Rainbow werd in 
de jaren tachtig opgericht door 
Maarten Muntinga als eerste 
onafhankelijke uitgeverij van 
pockets in Nederland. Al snel 
waren de pockets, herkenbaar 
aan de gele rug en de opvallende 
regenboog, in alle boekhandels 
en kiosken te vinden. Rainbow 
werd daarmee een van de 
eerste merken in het Neder-
landse boekenlandschap. De 
uitgeverij zal zelfstandig en 
onafhankelijk blijven opereren 
onder Overamstel. Overamstel 
bestaat nu uit negen uitgeve-
rijen.

NOA KIREL

Israël komt met 
eerste kandidaat 
Songfestival 
Israël heeft met Noa Kirel als 
eerste land de kandidaat voor 
het Eurovisie Songfestival van 
2023 bekendgemaakt. De 
21-jarige Kirel is al een grote 
naam in haar eigen land. Ze 
scoorde er meerdere nummer 
1-hits en won vier keer de MTV 
Europe Music Award voor beste 
Israëlische artiest. De zangeres 
is gekozen door een comité van 
negen experts. Voor het song-
festival van dit jaar selecteerde 
Israël de kandidaat nog via het 
programma The X Factor Israel. 
Het Songfestival is volgend jaar 
mogelijk in Groot-Brittannië. 
Oekraïne won dit jaar, maar kan 
het festival niet organiseren 
vanwege de oorlog met Rusland.

TELEVISIE

Netflixster Busi 
Lurayi (36) 
overleden
Busi Lurayi, bekend van de Net-
flixserie How To Ruin Christmas, 
is op 36-jarige leeftijd over-
leden. Het managementbureau 
van Lurayi heeft een verklaring 
van de familie op sociale media 
gezet. ‘We zijn diep bedroefd 
om u op de hoogte te stellen van 
het overlijden van onze geliefde 
Busi Lurayi,’ luidt het statement. 
Hoe Lurayi is overleden, is nog 
niet bekend. De Zuid-Afrikaanse 
actrice speelde in How To Ruin 
Christmas de rol van Tumi Sello. 
Ze won voor die rol een Best 
Actress SAFTA (South African 
Film and Television Award). Het 
tweede seizoen van How To Ruin 
Christmas ging in 2021 in pre-
mière.  

Klassiek met oog  voor actualiteit
in de natuur van 
’s-graveland vindt  
vanaf vrijdag voor  
de achtste keer het 
klassiekemuziekfestival 
wonderfeel plaats. Met 
thema’s als ‘so British’  
en ‘The Future is Female’, 
en een wonderfeel Keep 
an eye Productieprijs 
over de toeslagenaffaire.

Klassiekemuziekfestival Achtste editie, nu met festivaldenker

Denise van der Bij
aMsTeRdaM

H
et is het gelukkigste week
end van het jaar voor 
 Tamar Brüggemann, direc
teur van Wonderfeel, het 
enige ‘popfestival’ voor 
klassieke muziek in Neder
land. “Vrij kunnen be
wegen op klassieke muziek 
op een terrein waar je een 
dagticket voor koopt – dat 

is vrij uniek.”
Brüggemann vroeg dit jaar alle ensembles om 

een stuk van een vrouwelijke componist in hun 
programma op te nemen onder het thema ‘The 
Future is Female’. “Van Dudok tot het Belinfan
te Quartet, iedereen reageerde eigenlijk heel 
 enthousiast.” Ook zijn er een aantal artiesten  
uit GrootBrittannië in de programmalijn ‘So 
British’ door gastcurator Toks Dada. 

Als combinatie van thema’s zocht Brüg
gemann voor het openingsconcert naar een 
vrouwelijke componist uit GrootBrittannië. 
Een lange zoektocht naar iets feestelijks, van 
maximaal een uur en dat overeind blijft in de 
open lucht, volgde. “Te fragiel, met een orkest, 
dat is gewoon te ingewikkeld. Ook moet het 
 geschikt zijn voor ’s middags.” Uiteindelijk 
kwam ze uit bij de tweede symfonie van Ruth 
Gipps. “Een waar koperfeest. Veel Britten heb
ben vaak pastorale, prachtige, melodische 
 lijntjes in hun muziek en dat komt bij haar ook 
helemaal terug.” 

Toen het programma bijna rond was, brak de 
oorlog in Oekraïne uit. Brüggemann zat in 
 verschillende videobelsessies met collega’s en 
musici uit het land en besloot er een aantal uit te 
nodigen. De cellist Denys Karachevtsev, die in 
Charkov in de kapotgeschoten straten speelde, 
staat zaterdag op Wonderfeel.

Proteststuk
Camiel Jansen is componist, Nieuwe Maker  
van het Grachtenfestival en winnaar van de 

Wonderfeel Keep an Eye Productieprijs. Met 
 deze prijs won hij 10.000 euro om te investeren 
in een eigen muziekstuk. Op vrijdag gaat zijn 
productie Het toeslagenschandaal in première 
op het festival. Een proteststuk dat voortkomt 
uit  woede. “Ik maak altijd muziek vanuit een 
soort theatrale inslag en vanuit een nonmuzi
kaal verhaal.”

Op zo’n verhaal verzint hij muziek en zo pro
beert hij het verhaal klank te geven. Jansen 

Nieuw dit jaar is de festivaldenker. 
Marjolijn van Heemstra gaat met 
het publiek in gesprek

‘We willen het publiek een  
beetje prikkelen, maar ook 
bemoedigen’



  15De vorige tournee van Ed Sheeran, Divide,  
werd met een opbrengst van 776 miljoen dollar de grootste 

 en meest winstgevende concertserie ooit

Ed Sheeran inclusief 
bewegend podium 
Stefan Raatgever
AMSTERDAM

Morgen begint Ed Sheeran aan zijn 
tweeluik in de Johan Cruijff Arena. 
Vijf vragen over de 31-jarige zanger 
die waarschijnlijk de grootste pop-
ster van zijn generatie is.

Ed Sheeran treedt donderdag en vrij-
dag op in de Johan Cruijff Arena. Zijn 
er nog kaarten?
Niet veel, maar wie genoegen neemt 
met een zitplaats hoog in de Arena 
kan op donderdag nog naar Sheeran 
toe. Via doorverkoopsites als Ticket
swap zijn ook nog veldkaarten ver
krijgbaar. Die optie is de enige manier 
om nog naar de show op vrijdag
avond te gaan. In totaal worden zo’n 
120.000 fans verwacht.

Waaraan heeft Sheeran zijn popula-
riteit te danken?
Sheeran is een liedjessmid met een 
ingebouwde radar voor het meest 
 catchy refrein. Hij heeft op zijn 31ste 
al 27 hits in de Nederlandse Top 40 
op zijn naam en schreef ook nog eens 
de nummer 1hit Love Yourself voor 
Justin Bieber.

Ook zijn schijnbare antipopster
renimago speelt mee. “Het is me een 
raadsel waarom mensen een poster 
van een mollige roodharige gast op 
hun kamer hangen,” zei hij ooit, maar 
inmiddels is juist zijn alledaagse uit
straling onderdeel van zijn aantrek
kingskracht. Sheeran had zomaar je 
buurman kunnen zijn. Theoretisch 
dan. Hij woont weliswaar in een 
dorpje nabij zijn geboorteplaats Suf
folk, maar dit  plaatsje – door de Brit
se pers al ‘Sheeranville’ gedoopt –  is 
een volledig ommuurd landgoed 
waar hij alleen naaste familie en 
vrienden als buren heeft.

Hoe uniek is een concert van Ed 
Sheeran in Amsterdam?
Hij gaf in Nederland alleen in Am
sterdam concerten (festivalshows 
niet meegerekend). Zijn eerste was op 
12 maart 2012 in de Melkweg. Daar 
wachtten toen vanaf het middaguur 
al jonge fans, voornamelijk meisjes, 
voor de deur. 

Nog hetzelfde jaar was hij terug 
voor een concert in de Heineken 
 Music Hall, de huidige Afas Live. 
Daarna ging het via de Ziggo Dome   
(3 keer), naar de Arena, waar hij in 
2018 twee keer optrad. Zijn kleinste 
show vond afgelopen oktober plaats 
in The Qube, een zaaltje van radio
zender Qmusic. Het management 
van Sheeran weerde toen op het laat

 → Ed Sheeran tijdens een optreden in Groot-Brittannië eerder dit jaar. 
Morgen begint zijn nieuwe wereldtournee. FOTO IAN WEST/AP

Klassiek met oog  voor actualiteit

maakte tot nu toe geen politieke concertvoor
stellingen, maar wilde daar nu verandering in 
brengen. “Ik ben zo verschrikkelijk kwaad dat 
dit soort misstanden gewoon in Nederland 
plaatsvinden.”

De stemmen van onder meer Pieter Omtzigt, 
Mark Rutte en geluidsfragmenten van nieuws
items starten live mee met een ensemble van 
vijf houtblazers. Midden op het podium staat 
een taperecorder, en de musici en Jansen dra
gen een compleet grijze outfit. Jansen zit achter 
een bureau, en profil voor publiek.  “Op deze 
 manier wordt ook het stuk bureaucratisch.”

Het werk is een uitstapje voor Jansen. Het is 
meer minimal music dan hij tot nu toe schreef. 
Hij haalde inspiratie uit  Different Trains  van 
Steve Reich. Reich gebruikte audiosamples om 
het verhaal van zijn Joodse familieleden tijdens 
een treinreis van Los Angeles naar New York te 
vertellen. Jansen: “Als Europese Jood hadden 
zij op een heel andere trein gezeten. Er zit een 
sociaalpolitiek randje aan dit stuk, het is ook 
een misstand en politiek thema.”

Poëziepodium
Nieuw dit jaar is de festivaldenker, een on
derdeel waar Brüggemann erg naar uitkijkt. 
Schrijver, theatermaker en stadsdichter van 
Amsterdam Marjolijn van Heemstra observeert 
het festival vanaf een afstand en gaat met het 
publiek in gesprek. Tevens maakt ze onderdeel 
uit van het programma  Twilight van Cappella 

 → Het Bruckner 
Quartet op  
het festival 
Wonderfeel. 
FOTO FOPPE SCHUT

Amsterdam, dat koormuziek van Baltische 
componisten opvoert. Hierbij vertelt Van 
Heemstra over het thema kwetsbaarheid terwijl 
ze de kijker meeneemt in de overgang van dag 
naar nacht. “We willen het publiek een beetje 
prikkelen, maar ook bemoedigen. Op  deze 
 manier geeft Marjolijn hun iets mee naast de 
muziek,” aldus Brüggemann.

Ook is er deze editie op Wonderfeel weer ruim
te voor een eigen poëziepodium, Dichter onder 
de boom, gecureerd door de vorige stadsdichter 
Gershwin Bonevacia. Brüggemann: “Poëzie ligt 
in het verlengde van klassieke muziek, dus het 
is een logische keuze. Er zijn vele foto’s van le
zende festivalgangers ergens in een hangmat 
tussen de optredens door.”

Brüggemann vindt het belangrijk dat het 
 publiek door Wonderfeel opgeladen de zomer 
kan ingaan en zich gelukkiger voelt. “En dat we 
daarnaast oog houden voor de wereld om ons 
heen. We willen graag duurzaam opereren.” De 
hele catering is bijvoorbeeld pescotarisch, bijna 
alle internationale musici komen met de trein 
en er is een inzamelactie van linnen tasjes. 
Daarmee wil het festival volgend jaar merchan
dise maken in het eigen Wonderfeel Atelier. 

De polsbandjes van het festival hebben regen
boogkleuren. “Om te laten zien dat iedereen 
welkom is, maakt niet uit wie je bent.”

Wonderfeel, vrijdag t/m zondag, Buitenplaats 
Schaep en Burgh, Franse Kampweg 2, ’s-Graveland

ste moment journalisten, omdat 
 recensies van het miniconcert van 
acht liedjes niet gewenst waren.

Wat kunnen we verwachten van de 
+-=:x Tour?
Eerst even over de naam, een samen
stelling van de titels van de vier al
bums die Sheeran in zijn loopbaan 
uitbracht (alleen ‘’ was geen album). 
De tourneenaam wordt uitgesproken 
als ‘Mathematics Tour’. Sheeran, die 
overal ter wereld in voetbalstadions 
optreedt, heeft zijn podium op grof
weg de middenstip gepositioneerd. 
Op een roterende bühne is voor het 
eerst ook plek voor een volledige 
band. Sheeran stelt sommige liedjes 
nog steeds live samen met zijn loop
station, maar een volledig solocon
cert is zijn show niet langer.

Een grote onderneming, zo’n Sheer-
antournee?
De vorige tournee van Sheeran, Divi-
de, werd met de verkoop van 8,8 mil
joen kaarten en een totale opbrengst 
van 776 miljoen dollar de grootste en 
meest winstgevende concertserie 
ooit. Sheeran, inmiddels vader van 

twee jonge kinderen, heeft aangege
ven dat hij na Mathematics voorlopig 
geen grootschalige tournees meer 
onderneemt. Daarom wilde hij van 
deze concertreeks een nog grotere 
productie maken. Voor het eerst zijn 
er vlammenwerpers, bewegende po
diumdelen en een videoscherm dat 
het volledige podium letterlijk om
spant. 

Ook is er voor het eerst een volledi
ge band. De tournee blijft tot het be
gin van de herfst in Europa en  gaat in 
2023 verder in Australië. In de tus
sentijd zullen hoogstwaarschijnlijk 
nieuwe concerten in Noord en 
ZuidAmerika worden aangekon
digd. Een volgend record lijkt in de 
maak. Is Sheeran de eerste die qua 
omzet de grens van 1 miljard dollar 
doorbreekt?

Na Mathematics wil 
Sheeran voorlopig 
geen grootschalige 
tournees meer doen
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