Rotary Club Apeldoorn Zuid (RAZ) wil met de Bigband Apeldoorn jazzmuziek onder jongeren
stimuleren. Zij organiseren een talentenjacht met als afsluiting op 14 april een eindconcert
“De RAZ Jazz Masterclass Award 2019” voor de meest talentvolle muziek leerling.
Procedure: geïnteresseerde en getalenteerde muziek leerlingen tussen 9 en 21 jaar worden
door muziekleraren van Gigant gezocht en gehoord. Hieruit nomineren zij 5 jongeren voor
de talentenjacht. De genomineerden oefenen een muziekstuk in met de Bigband Apeldoorn
en dat spelen zij op het eindconcert. Een jury bestaande uit 3 personen (iemand uit RAZ,
Gigant en de dirigent van de Bigband) bepaalt dan wie de meest talentvolle jongere is(zijn).
Het zal een enorme boost zijn voor de leerlingen een masterclass te krijgen van een bekende
musicus.
De financiering van deze talentenjacht komt uit verkoop van kaartjes en sponsorinkomsten.
RAZ biedt een bijzonder programma met een eindconcert en aansluitend een muzikaal
omlijst diner. De bekendmaking van de meest talentvolle leerling volgt aan het eind van het
diner.
Het eindconcert wordt gehouden in aansluiting op de laatste jazzmiddag van “Jazzclub
Gigant”: een maandelijks podium voor muzikanten en liefhebbers van jazzmuziek waar
talenten zich laten horen met ondersteuning van de huisband “Guus Essers Band”. Toegang
tot de “Jazzclub Gigant” is gratis en is deze middag van 15.00 tot 17.00.
Aansluitend volgt het eindconcert in de Theaterzaal van Gigant. Kaarten á €30,- zijn
verkrijgbaar bij RAZ en Gigant. Dit is inclusief het muzikaal omlijst diner in de Popzaal, samen
met de genomineerden en muzikanten. Het welkomstwoord en de regie wordt verzorgd
door Ellen Oomen van Rotary Club Apeldoorn Zuid (RAZ).
Programma zondagmiddag Gigant:
•
15:00 uur “Jazzclub Gigant”. In de popzaal
(programma: 3 bands zijn al geprogrammeerd) vrije toegang.
•
17:00 RAZ JAZZ in de Theaterzaal. Programma Big Band Apeldoorn plus jong talent.
•
18:00 afsluiting en diner in de Popzaal met muziek en juryverslag.
•
19:30 ongeveer einde.
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