
 

De internationale muziekproducent Serious (UK) is verheugd om de start van Take Five: 

Europe te kunnen aankondigen, een project dat mede mogelijk is gemaakt met steun van de 

Europese Commissie en diverse partners verspreid over het hele continent.  

Take Five: Europe is een belangrijk expertisebevorderingsprogramma voor jazzartiesten. Het 

programma is ontworpen om een aantal van Europa’s meest getalenteerde en opkomende 

jazzmusici de mogelijkheid te geven om even “vrij te nemen” van hun werk, zodat ze hun 

vakmanschap verder kunnen ontwikkelen. De deelnemende artiesten krijgen de unieke kans 

om alle aspecten van hun toekomstige carrière te bespreken, te verkennen en te versterken. 

Na het succes van zeven Britse Take Five edities, vindt van augustus 2011 tot juli 2012 de 

eerste editie plaats van Take Five: Europe. Een comité van experts uit de jazzindustrie, 

waaronder vertegenwoordigers van alle partnerorganisaties, heeft twee musici per land 

geselecteerd - uit Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Iedere 

kandidaat is gekozen op basis van de volgende aspecten: creativiteit, kansrijk voor de 

Europese jazz scene, muziekstijl, invloeden, geografie, culturele achtergrond en een 

duidelijke bijdrage aan de Europese muziekgemeenschap. 

De volgende tien innovatieve jazzmusici zijn geselecteerd voor deze editie van Take Five: 

Europe: 

 

 Celine Bonacina, Frankrijk (saxophones) 

 Benjamin Flament, Frankrijk (vibraphone/percussion) 

 Bram Stadhouders, Nederland (gitaar) 

 Oene van Geel, Nederland (viool) 

 Gard Nilssen, Noorwegen (drums) 

 Ole Morten Vagan, Noorwegen (bass) 

 Maciej Garbowski, Polen (bass) 

 Maciej Obara, Polen (alto saxophone) 

 Fraser Fifield, Verenigd Koninkrijk (whistles/pipes/saxophone) 

 Tom Arthurs, Verenigd Koninkrijk (trumpet/flugelhorn) 

Het programma van Take Five: Europe begint met een aantal intensieve één-op-één sessies. 

Tijdens deze sessies kunnen de musici hun specifieke interesses, vragen en belangen 

identificeren. Vervolgens verblijven ze gezamenlijk een week lang op het rustgevende 

Engelse platteland, waar de deelnemers de kans krijgen om onderwerpen als muziekopname 

en -uitgave, communicatiestrategieën en nieuwe media, vertegenwoordiging en management 



en financiering vanuit de publieke- en privésector te verkennen. Ook kunnen ze hun 

vaardigheden op het gebied van compositie en improvisatie oppoetsen met een van de 

meest gerespecteerde personen uit de Europese en wereldwijde jazzscene, John Surman.  

Samenwerking tussen de artiesten wordt sterk aangemoedigd en er zal gelegenheid zijn om 

op grote, belangrijke festivals en podia door heel Europa op te treden, waaronder Jazz sous 

les Pommiers, Banlieues Bleues en La Dynamo in Frankrijk; North Sea Jazz in Nederland; het 

Molde Jazz Festival in Noorwegen; Jazztopad in Polen en het London Jazz Festival en diverse 

podia in het Verenigd Koninkrijk. 

De kennis en de inzichten waar de muzikanten over zullen beschikken is van onschatbare 

waarde op dit cruciale moment in hun carrière. Daarom zal het programma in woord en 

beeld vastgelegd worden en zal de Take Five: Europe website (takefiveeurope.com) 

regelmatig geupdate worden met het laatste nieuws en foto’s.  

“Serious is zeer toegewijd om muzikanten van alle leeftijden de kans te geven om zich 

professioneel te ontwikkelen. Dus we zijn erg blij dat we met de EC en andere Europese 

partners samen kunnen werken om het grote succes van het Take Five programma naar 

Europa te brengen. Met inspirerende, creatieve en zakelijke sessies en interessante 

mogelijkheden voor de deelnemende artiesten, proberen we een erfenis na te laten die nog 

jaren zal voortbestaan.” 

John Cumming, directeur Serious 

 

Neem voor verdere persinformatie contact op met:  

Martel Ollerenshaw van Serious 

   martel.ollerenshaw@serious.org.uk  /  +44 (0)20 7324 1880 

www.takefiveeurope.com  

 

Opmerkingen: 

 
1. Het Culture Programma of the European Union wil culturele samenwerking binnen Europa 

aansporen en steunen, om zo het gemeenschappelijke Europese culturele gedachtegoed voor  

het voetlicht te brengen. Het programma bevordert voornamelijk mobiliteit van culturele 

spelers, circulatie van artistieke en culturele werken en producten tussen verschillende 

landen en dialoog en uitwisselingen tussen verschillende culturen. 

ec.europa.eu 

2. Banlieues Bleues is een jaarlijks jazzfestival dat al sinds 1984 in 15 verschillende plaatsen in 

Seine-Saint-Denis gehouden wordt, een district aan de noordoostelijke randen van Parijs dat 

bestaat uit banlieues(buitenwijken). Banlieues Bleues richt zich op jazz in zijn puurste vorm 

maar ook op blues, hedendaagse muziek en wereldmuziek en vormt daarmee een 

internationaal gerenommeerd artistiek platform. Banlieues Bleues heeft ook een eigen 

podium, La Dynamo.  

banlieuesbleues.org 

3. Jazz sous les Pommiers is een festival dat ieder jaar in mei de stad Coutances in Normandië 

overspoelt met jazz. Het festival bestaat al sinds 1982 en heeft sinds die tijd een enorm 

spectrum aan zowel internationale sterren als opkomend talent voorbij zien komen. De 31e 

editie is van 12 tot 19 mei 2012. 

jazzsouslespommiers.com 

4. Muziek Centrum Nederland (MCN) is het promotie- en kenniscentrum voor de professionele 

muziekwereld. Haar missie is het propageren en bevorderen van de positie van Nederlandse 

muziek(cultuur), zowel landelijk als internationaal. De kerntaken van het MCN zijn promotie, 

informeren, documenteren en synchroniseren/coördineren. 

mcn.nl 
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5. North Sea Jazz Festival: de eerste editie van het Nederlandse driedaagse jazzfestival vond 

plaats in 1976, in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag. In 2006 verhuisde het 

festival naar zijn huidige, grotere locatie in Rotterdam. Het festival vindt elk jaar plaats in juli.  

northseajazz.com 

6. Molde International Jazz Festival vindt elk jaar in juli plaats en duurt een week. Tal van 

verschillende soorten jazz komen hier aan bod, van New Orleans-style tot free jazz, 

elektronica en noise. Het festival trekt een mix van internationale en Noorse artiesten. 

moldejazz.no 

7. Jazztopad Festival is een jaarlijks festival in het Poolse Wroclaw. Er worden unieke projecten 

en exclusief voor het festival gecomponeerde werken gepresenteerd. Zowel Poolse als 

internationale jazzmuzikanten treden hier op. De 8e editie vindt plaats in november 2011.  

jazztopad.pl 

8. De Jerwood Charitable Foundation financiert kunst op een verantwoorde manier die getuigt 

van veel verbeeldingskracht. De stichting steunt  opkomende en gevestigde artiesten uit alle 

kunstvormen tijdens belangrijke fases in hun ontwikkeling. Het doel van de financiering is om 

artiesten en kunstorganisaties de kans te geven op te bloeien en hun vaardigheden, 

verbeeldingskracht en creativiteit op een integere manier te blijven ontwikkelen. De Jerwood 

Charitable Foundation financiert en managet ook Jerwood Visual Arts, een hedendaags 

programma met awards, tentoonstellingen en events. Het programma is ondergebracht bij 

Jerwood Space, in Londen en op tournee door het hele Verenigd Koninkrijk. 

jerwoodcharitablefoundation.org 

9. Het PRS for Music Foundation (PRSF) is het enige onafhankelijke fonds dat zich richt op 

nieuwe muziek uit alle genres, uit het hele Verenigd Koninkrijk. Sinds maart 2000 heeft het 

meer dan 4000 nieuwe muziekinitiatieven gesteund met een totaalbedrag van meer dan 14 

miljoen pond. PRSF is algemeen gerespecteerd en bekend als een avontuurlijk en proactief 

fonds, en steunt een uitzonderlijk groot spectrum aan activiteiten in de wereld van nieuwe 

muziek - van showcases voor bandjes zonder label tot residenties voor componisten, van 

opdrachten voor nieuwe muziek tot experimentele live elektronica. 

prsformusicfoundation.com 

10. MusicXport.nl is een programma van Muziek Centrum Nederland dat de internationale positie 

van Nederlandse artiesten en bands verhoogt en hun internationale mogelijkheden verbetert. 

Het programma richt zich op het promoten en steunen van artiesten en het vergroten van de 

internationale expertise van artiestenmanagers. 

MusicXport.nl  
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