
 

Producenci muzyczni międzynarodowej agencji Serious mają zaszczyt ogłosić rozpoczęcie 

programu TakeFive: Europe, który został powołany do życia dzięki wsparciu Komisji 

Europejskiej i partnerów z całej Europy. 

Program Take Five: Europe ma kluczowe znaczenie dla rozwoju artystów i powstał, aby zapewnić 

najbardziej utalentowanym młodym muzykom jazzowym możliwość „zrobienia sobie przerwy” w 

karierze zawodowej w celu rozwijania własnych umiejętności. Uczestnicy programu otrzymają 

wyjątkową możliwość przedyskutowania i przeanalizowania wszelkich aspektów swoich przyszłych 

karier. 

Po siedmiu wyjątkowo udanych brytyjskich edycjach programu Take Five nadszedł czas na 

pierwszą edycję programu Take Five: Europe, która rozpocznie się w sierpniu 2011 roku, a 

zakończy w lipcu 2012 roku. Komisja ekspertów branżowych złożona między innymi z 

przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich wybrała po dwóch muzyków z każdego kraju: z 

Francji, Holandii, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii. Przy wyborze każdego kandydata decydowały 

następujące kryteria: kreatywność, przypuszczalny potencjał w kontekście powodzenia na 

europejskiej scenie jazzowej, styl muzyczny, zakres inspiracji, pochodzenie (region geograficzny), 

tło kulturowe i indywidualny wkład w europejską społeczność muzyczną. 

Lista dziesięciu innowacyjnych muzyków jazzowych wybranych do udziału w tegorocznej edycji 

programu Take Five: Europe:  

 Celine Bonacina, Francja (saksofon) 

 Benjamin Flament, Francja (vibraphone/percussion) 

 Bram Stadhouders, Holandia (guitar) 

 Oene van Geel, Holandia (viola) 

 Gard Nilssen, Norwegia (drums) 

 Ole Morten Vagan, Norwegia (kontrabas) 

 Maciej Garbowski, Polska (kontrabas) 

 Maciej Obara, Polska (saksophon altowy) 

 Fraser Fifield, Wielka Brytania (whistles/pipes/saxophone) 

 Tom Arthurs, Wielka Brytania (trumpet/flugelhorn) 

Program Take Five: Europe obejmuje szereg sesji indywidualnych, podczas których artyści będą 

mieli możliwość określenia swoich szczególnych zainteresowań. Ponadto motywujący, tygodniowy 

pobyt wśród angielskich krajobrazów umożliwi uczestnikom zgłębienie zagadnień branżowych, 

takich jak nagrywanie i publikowanie, strategia komunikacyjna i nowe media, przedstawicielstwo i 

management, fundusze sektora publicznego i prywatnego, a także doskonalenie swoich 



umiejętności kompozytorskich i improwizacyjnych pod kierunkiem jednej najbardziej 

szanowanych postaci europejskiego i światowego jazzu — Johna Surmana. 

Artyści będą szczególnie zachęcani do współpracy, otrzymają również możliwość wystąpienia na 

najważniejszych festiwalach w całej Europie, między innymi na festiwalu Jazz sous les Pommiers, 

Banlieues Bleues i koncertach w La Dynamo we Francji, festiwalu North Sea Jazz Festival w 

Holandii, Molde Jazz Festival w Norwegii, Jazztopad w Polsce, London Jazz Festival, a także 

podczas imprez w wielu innych miejscach na terenie Wielkiej Brytanii. 

Muzycy zdobędą wiedzę, która z pewnością okaże się bezcenna na decydującym etapie ich 

karier. W związku z tym program zostanie uwieczniony w słowach i obrazach, a zawierająca 

wszelkie informacje i zdjęcia strona internetowa programu Take Five: Europe 

(takefiveeurope.com) będzie nieustannie aktualizowana. 

„Agencja Serious zobowiązuje się do zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego muzykom w 

każdym wieku i dlatego jesteśmy zachwyceni perspektywą współpracy z Komisją Europejską i 

innymi partnerami z Europy w zakresie propagowania niesamowitego sukcesu programu Take 

Five w Europie. Mamy nadzieję, że inspirujące sesje poświęcone działaniom twórczym i biznesowi 

oraz pasjonujące możliwości, które otwieramy przed uczestniczącymi artystami, pozostawią 

trwały ślad.” 

John Cumming — dyrektor naczelny agencji Serious 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prasowych należy kontaktować się z Martel Ollerenshaw z agencji 

Serious 

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

www.takefiveeurope.com 
 

Uwagi: 
 

1. Program Kultura utworzony przez Unię Europejską ma na celu zachęcanie i wspieranie współpracy w 

zakresie kultury w Europie w celu rozwoju Europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program ten 

wspiera możliwość przemieszczania się wykonawców przez granice państw, ponadnarodowy obieg dzieł 

oraz produktów artystycznych i kulturalnych oraz międzykulturowy dialog i wymianę zdań.  
2. Festiwal Banlieues Bleues jest wydarzeniem jazzowym, które odbywa się corocznie od 1984 roku w 

piętnastu miastach departamentu Seine-Saint-Denis, podmiejskiego regionu położonego na północno-

wschodnich przedmieściach Paryża. Festiwal koncentruje się głównie na jazzie w pełnym tego słowa 

znaczeniu, ale również na bluesie i muzyce współczesnej i światowej. Stanowi międzynarodową 

platformę artystyczną. Festiwal Banlieues Bleues ma także własne miejsce koncertowe — La Dynamo. 
3. Festiwal Jazz sous les Pommiers to jazzowe przedsięwzięcie, które w maju każdego roku opanowuje 

miasto Coutances w Normandii. Odbywa się od roku 1982 i od tamtej pory gościł wiele 

międzynarodowych gwiazd i obiecujących talentów. Trzydziesta pierwsza edycja odbędzie się w dniach 

12–19 maja 2012 roku. 
4. Centrum muzyczne Music Center the Netherlands (MCN) jest źródłem i centrum promocyjnym dla 

profesjonalistów z dziedziny muzyki. Jego misją jest propagowanie i umocnienie pozycji holenderskiej 

muzyki (kultury) zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Głównymi zadaniami MCN są 

promocja, informacja, dokumentacja i synchronizacja/koordynacja.  
5. Festiwal North Sea Jazz – jego pierwsza edycja miała miejsce w Holandii w roku 1976 w sali 

koncertowej Congresgebouw w Hadze. W 2006 roku festiwal przeniesiono do większej sali 

koncertowej w Rotterdamie, w której odbywa się do dziś. Festiwal jest organizowany corocznie w lipcu.  
6. Festiwal Molde International Jazz jest trwającym tydzień wydarzeniem odbywającym się w lipcu 

każdego roku i prezentującym wszystkie rodzaje jazzu, począwszy od jazzu nowoorleańskiego, a 
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kończąc na takich gatunkach jak freejazz, muzyka elektroniczna i noise. Występuje tam grupa 

składająca się z różnych międzynarodowych i norweskich artystów.  
7. Festiwal Jazztopad jest przedsięwzięciem organizowanym co roku we Wrocławiu (w Polsce). Realizuje 

wyjątkowe projekty i światowe premiery utworów skomponowanych specjalnie tę okazję. Festiwal 

Jazztopad prezentuje polskich i międzynarodowych artystów jazzowych, a jego ósma edycja odbędzie 

się w listopadzie 2011 roku. 

8. Fundacja Jerwood Charitable Foundation jest poświęcona pomysłowemu i odpowiedzialnemu 

finansowaniu sztuki, wspieraniu zarówno początkujących jak i już uznanych artystów na ważnych 

szczeblach ich rozwoju i niezależnie od formy sztuki. Celem tego finansowania jest umożliwienie 

artystom i organizacjom artystycznym dalszego rozwoju umiejętności, wyobraźni i twórczości. Fundacja 

Jerwood Charitable Foundation finansuje i zarządza programem Jerwood Visual Arts — całoroczną 

inicjatywą prowadzoną we współpracy ze współczesnymi galeriami, zajmującą się nagrodami, 

wystawami i wydarzeniami w Jerwood Space (w Londynie) oraz w innych miejscowościach w Wielkiej 

Brytanii. 
9. Fundacja PRS for Music Foundation (PRSF) jest jedynym niezależnym fundatorem wspierającym 

muzykę wszystkich gatunków w Wielkiej Brytanii. Od marca 2000 roku ta organizacja udzieliła 

wsparcia ponad czterem tysiącom nowych inicjatyw muzycznych na kwotę przekraczającą 14 miliona 

funtów. Uznawana za odważnego i aktywnego sponsora fundacja PRSF wspiera niezwykle szeroki 

zakres muzycznej działalności — od występów nieoficjalnych zespołów po rezydentury kompozytorskie, 

od zleceń na nowe utwory muzyczne po elektronikę eksperymentalną na żywo. 
10. MusicXport.nl to program należący do centrum muzycznego Music Center the Netherlands, mający na 

celu umocnienie pozycji holenderskich zespołów oraz zapewnienie im szerszych możliwości za 

granicą. Program skupia się na promowaniu i wspieraniu artystów, a także na zwiększeniu 

międzynarodowego doświadczenia managerów artystycznych. 
 

 

Szczegółowe informacje na temat tej inicjatywy lub zaangażowanych organizacji można uzyskać 

na poniższych stronach: 

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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