
 

Det britiske produksjonselskapet Serious er glade for å kunngjøre lanseringen av Take Five: 

Europa, produsert med støtte fra Europakommisjonen og partnere over hele kontinentet. 

Take Five: Europa er et viktig talent utviklingsprogram som skal gi noen av Europas mest lovende 

nye jazzmusikere en spennende mulighet til å ta "time out" fra sitt arbeid for å videreutvikle seg. 

De deltakende musikerne får muligheten til å diskutere, utforske og styrke alle sider av sin 

fremtidige karriere. 

 

Ette at det har vært gjennomført sju svært vellykkede britiske utgaver av Take Five, vil den første 

utgaven av Take Five: Europa foregå fra august 2011 til juli 2012. Et panel av bransjefolk, 

inkludert representanter fra alle partnerorganisasjoner, har valgt ut to musikere per land - fra 

Frankrike, Nederland, Norge, Polen og Storbritannia. Hver kandidat er valgt på bakgrunn av: 

kreativitet, potensial for å lykkes på den europeiske jazzscenen, musikkstil, inspirasjonskilder, 

geografi, kulturell bakgrunn og særegne bidrag til europeisk musikkliv. 

 

De ti talentfulle  jazzmusikere som valgt til årets Take Five: Europa er: 

 

 Celine Bonacina, Frankrike  

 Benjamin Flament, Frankrike 

 Bram Staghouders, Nederland 

 Oene Van Geel, Nederland 

 Gard Nilssen, Norge 

 Ole Marten Vagan, Norge  

 Maciej Garbowski, Polen 

 Maciej Obara, Polen  

 Fraser Fifield, Storbritannia 

 Tom Arthurs, Storbritannia 

 

The Take Five: Europa-programmet består av en rekke intensiv en-til-en-økter, hvor musikerne får 

muligheten å arbeide med  sine spesielle interesser og utfordringer. I tillegg vil en motiverende 

ukes opphold på en idyllisk gård på den engelske landsbygda gi deltakerne mulighet til å utforske 

ulike områder innen musikkbransjen som; innspillingsteknikker, publisering, 

kommunikasjonsstrategi og nye medier, agenter og management, offentlig og privat finansiering, 

samt utvikle sine ferdighet innen komposisjon og improvisasjon sammen med en av de mest 

respekterte musikerne i dagens jazz, John Surman. 

 

En viktig del av Take Five er å utvikle samarbeid mellom musikerne og prosjektet vil gi deltakerne 

mulighet til å spille på profilerte festivaler og spillesteder over hele Europa, inkludert Jazz sous 

les Pommiers, Banlieues Bleues og La Dynamo i Frankrike; North Sea Jazz Festival i Nederland; 

Moldejazz i Norge ; Jazztopad i Polen og London Jazz Festival og ulike arenaer i Storbritannia. 

Deltakelse i prosjektet vil kunne gi de deltakende musikerne et viktig løft i karriereutviklingen 

Hele utviklingsprogrammet vil bli dokumentert i ord og bilder og nettstedet Take Five: Europa 

(takefiveeurope.com) vil bli oppdatert jevnlig med nyheter og bilder. 



 

"Serious” har forpliktet seg til å gi faglige utviklingsmuligheter for musikere i alle aldre, derfor vi 

er glade for å samarbeide med EU og andre europeiske partnere for å ta suksesshistorien Take 

Five ut i Europa. Med inspirerende møteplasser og seminarer og spennende muligheter for videre 

utvikling for de deltakende musikerne, har vi som mål å sette gang prosesser som vil bære 

frukter i mange år framover. " 

John Cumming - direktør, Serious 

 
 

For ytterligere informasjon kontakt Martel Ollerenshaw ved  Serious 

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

www.takefiveeurope.com 

 
1. EU sitt kulturprogram har som mål å oppmuntre og støtte det kulturelle samarbeidet innen 

Europa, for å bringe den europeiske kulturarven videre. Programmet fremmer hovedsakelig trans-

nasjonal mobilitet av kulturaktører, kunstneriske og kulturelle verk og produkter, og interkulturell 

dialog og utveksling. 

2. Banlieues Bleues er en årlig jazz festival som har foregått siden 1984 i 15 byer i Seine-Saint-

Denis, (bydeler og forsteder i utkanten og nord øst for Paris). Festivalen har fokusert på jazz, men 

også på blues og world music, inngår i den kunstneriske plattformen. Banlieues Bleues driver også 

sitt eget spillested; La Dynamo. 

3. Jazz sous les Pommiers er en jazz festival som tar over byen Coutances i Normandie hver mai. 

Festivalen har eksistert siden 1982, og har presentert  et stort utvalg av internasjonale stjerner og 

kommende talenter. Den 31. utgaven finner sted 12 til 19 mai 2012. 

4. Music Center Nederland (MCN) er et ressurs og markedsføring senter for profesjonell musikk. 

Oppgaven er å utbre og styrke posisjonen til nederlandsk musikk (kultur), både nasjonalt og 

internasjonalt. MCN kjerneoppgaver er markedsføring, informasjon, dokumentasjon og 

koordinering. 

5. North Sea Jazz Festival: Den første utgaven av North Sea Jazz Festival fant sted i 1976 i 

Congresgebouw i Haag. I 2006 flyttet festivalen til Rotterdam. Festivalen finner sted i juli hvert år. 

6. Molde International Jazz Festival ble etablert i 1961 og er en ukelang festival som finner sted i juli 

hvert år. Festivalen presenterer alle typer jazz fra New-Orleans-stil til freejazz, elektronica og støy 

med en blanding av internasjonale og norske artister. 

7. Jazztopad Festival er en årlig jazzfestival i Wroclaw, Polen. Den presenterer unike prosjekter og 

verdenspremierer satt sammen utelukkende for festivalen. Jazztopad presenterer polske og 

internasjonale jazz artister og den åttende utgaven fant sted i november 2011 

8. Jerwood Charitable Foundation er etablert for å finansiere nyskapende kunst, ved å støtte nye og 

etablerte kunstnere på viktige stadier i deres utvikling og på tvers av alle kunst-former. The 

Jerwood Charitable Foundation forvalter også Jerwood Visual Arts, et helårig galleri program med 

utstillinger og arrangementer på Jerwood Space i London samt på turné nasjonalt. 

9. PRS for Music Foundation (PRSF) er den eneste uavhengige støtteordning for ny musikk i alle 

sjangre i Storbritania. Siden mars 2000 har PRSF støttet over 4000 ny musikk initiativ med totalt 

over 120 millioner kroner. PRSF bidrar til et eksepsjonelt stort utvalg av ny musikk – fra 

showcaser med usignerte band, til etablerte komponister og fra bestillingsverk for ny musikk til 

eksperimentell leve elektronika. 

10. MusicXport.nl er et program for Music Center i Nederland for å forbedre og styrke nederlandske 

band sine muligheter internasjonalt. Programmet fokuserer på å promotere og støtte kunstnere og 

øke kompetansen for agenter og managere. 
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For mer informasjon om Take Five Europe og de involverte partnerne, gå til disse 

hjemmesidene: 

serious.org.uk 
banlieuesbleues.org 

jazzsouslespommiers.com 

mcn.nl 

northseajazz.com 

moldejazz.no 

jazztopad.pl 

ec.europa.eu 
jerwoodcharitablefoundation.org 
prsformusicfoundation.com 
MusicXport.nl  
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