
Stichting Rotterdams Jazz Orkest
De Stichting Rotterdams Jazz Orkest heeft ten doel het creëren van een platform voor jonge
getalenteerde jazzmusici in Rotterdam, in het bijzonder het instandhouden van een jazzorkest. Het
New Rotterdam Jazz Orchestra is een orkest met daarin de top van een jonge generatie Nederlandse
jazzmusici. Deze musici hebben allen hun eigen succesvolle carrière, maar verenigen zich in dit
collectief, vanwege hun overeenkomst in flexibele en avontuurlijke muzikale geesten. Het doel is een
hecht samenspelend orkest te vormen van persoonlijkheden en naar buiten te treden als het muzikale
(jazz) vlaggenschip van Rotterdam met unieke muziek met een eigen signatuur.

Het orkest bestaat sinds 2001 als Rotterdam Jazz Orchestra (een traditionele bigband) en is in 2010
getransformeerd naar het New Rotterdam Jazz Orchestra, een small bigband met een unieke
bezetting. Het orkest heeft een rijke geschiedenis met vele concerten met uiteenlopende gastsolisten.
Het New Rotterdam Jazz Orchestra bestaat sinds de transformatie uit 12 musici, die op hun eigen
muzikale persoonlijkheid zijn geselecteerd. De selectiecriteria zijn, vakkundige instrumentbeheersing,
persoonlijk karakter en zeggingskracht in het spel. Dit alles binnen het genre moderne jazz. De eigen
composities hebben de laatste jaren sterk aan zeggingskracht gewonnen, mede door een hechte
eenheid in opvatting en uitvoering. Dit valt op door de reacties uit het publiek en is terug te lezen in
recensies van de concerten.

Organisatie - bezoldigd marktconform als freelancers (zzp’ers)
Johan Plomp, Rob van de Wouw en Louk Boudesteijn - artistieke leiding
Vaste orkestleden - bezoldigd marktconform als freelancers (zzp’ers)
Jan van Duikeren, Rob van de Wouw, Louk Boudesteijn, Romain Bly, Frans Cornelissen, Bart Wirtz,
Cyrille Oswald, Miguel Boelens, Nils van Haften, Johan Plomp en Mark Schilders.
Bestuur – onbezoldigd met inachtneming van de Code Cultural Governance:
Bas van Nooten (Voorzitter)
Linda Bloemhard (Secretaris)
Mark van der Waart (Penningmeester)
Janneke Slokkers (Bestuurslid)
Friederike Darius (Bestuurslid)


