Arenbergstraat 9
1000 BRUSSEL

www.ultimas.be

ACHTERGRONDINFORMATIE
ULTIMA
ONDERNEMERSCHAP 2021 – HNITA JAZZ CLUB

CULTUREEL

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Met meer dan 1000 optredens op de teller is de Hnita Jazz Club een van de meest roemrijke
jazzclubs van de Benelux. Grote Europese en Amerikaanse sterren als Chet Baker, Charles Mingus,
Gregory Porter, Keith Jarrett, Toots Thielemans, Art Blakey en Bill Evans passeerden de afgelopen
65 jaar in Heist-op-den-Berg.
De geschiedenis van de club gaat terug tot in 1955, toen jazzkenner Juul Anthonissen met de
Heistse Jazz-Club jazzoptredens organiseerde in Zaal Bergola op de Heistse Berg. Vier jaar later
werd de club omgedoopt tot Hnita Jazz Club, naar de achtste-eeuwse benaming voor de rivier de
Nete. Drie verhuizingen later ging in 1983 de Hnita-Hoeve open, een langgevelhoeve uit het begin
van de twintigste eeuw. Het werd de vaste stek van de Hnita Jazz Club.
Bezieler Juul Anthonissen leidde de jazzclub tot aan zijn dood in 2008, en legde terwijl één van ’s
werelds grootste privéjazzarchieven aan met meer dan 20.000 platen, 1000 live-opnames, 900
boeken en talloze andere jazzpublicaties.
Na Juuls dood in 2008 nam zoon Peter de leiding van de club over. Aan geschiedenis en frisse
programmering geen gebrek, maar infrastructureel en financieel werd het steeds zwaarder. Met
een vernieuwd bestuur van de vzw, de oprichting van een CVBA en een instroom van meer dan
honderd vrijwilligers werd in 2018 de Hnita Jazz Club nieuw leven ingeblazen.
Er werden een langetermijnvisie en campagneplan uitgewerkt. Het gebouw werd aangekocht en
volledig gerenoveerd: de heropening is voorzien voor 24 september 2022. Crowdfunding was de
sleutel. Iedereen kon aandeelhouder worden in de vennootschap en zo mede-eigenaar van de
hoeve. Een giftencampagne via de Koning Boudewijnstichting en een crowdlending via Socrowd
vulden de noodzakelijke fondsen verder aan. Honderden mensen engageerden zich, verenigingen,
middenstand en scholen uit de ruime omgeving droegen hun steentje bij. De toekomst van de
Hnita-Hoeve werd een project dat door een hele gemeenschap wordt gedragen: het verder
uitbouwen van een kwaliteitsvolle jazzclub zonder drempels, zowel voor artiesten van diverse
pluimage - lokaal, nationaal en internationaal - als voor het brede publiek uit de ruime omgeving.
Met ruimte voor experiment en gedragen door vrijwilligers.
http://hnitajazzclub.be

