‘Two 2 Team’
Hét Amateur Muziekfestival van Goeree
Overflakkee!
Het is weer tijd voor Two 2 Team!
Hét muziekfestival van Stichting Podium en
Muziekschool Goeree-Overflakkee dat jaarlijks
wordt gehouden. De uitgelezen kans om als
amateur-muziekgezelschap je krachten te meten
binnen een scala van zeer uiteenlopende
muziekstijlen. Bij dit evenement staat het samen
muziek maken op het eiland centraal en daar
kunt u zaterdag 4 februari 2012 in de Grutterswei
te Oude Tonge actief aan deelnemen of getuige
van zijn.
Het maakt niet uit welke instrumenten er worden
bespeeld, wat er gezongen wordt, op welk niveau
en in welk genre muziek wordt gemaakt of wat de
leeftijd van de muzikanten is. De deelname aan dit
festival staat open voor álle muziekgezelschappen
waarvan minstens één van de leden woonachtig is
op Goeree-Overflakkee en natuurlijk is het de
bedoeling om het muziek maken zoveel mogelijk te
stimuleren! Professionals en conservatorium
studenten vanaf tweedejaars zijn uitgesloten van
deelname.
Als deelnemer moet je ook bereid zijn om de
competitie aan te gaan en het muziekgezelschap
moet vooral open willen staan voor een positieve,
motiverende beoordeling van een vakkundige jury.
Deze is er op gericht om de muzikanten verder te
helpen met hun hobby: het samen musiceren. De
deskundige jury van professionele musici zal naast
het beoordelen van de prestaties ook een aantal
finalisten aanwijzen om ’s avonds een spetterend
slotconcert te verzorgen. De uiteindelijke winnaar
van dit prachtige evenement zal door een eilandelijk
jury worden gekozen. Deze jury bestaat deels uit
bekende kunstenaars en cultuurkenners van
Goeree-Overflakkee en deels uit publiek dat d.m.v.
loting is uitgekozen.

De jury
De drie vakjuryleden (Hans Cassa, Christo Lelie en
Martin van der Merwe) die overdag naar iedereen
gaan luisteren komen uit diverse muzikale
disciplines en zijn overwegend
conservatoriumdocenten. Vanwege hun
verschillende professies zal zowel de klassiekeals lichte muziek uitstekend door hen beoordeeld
kunnen worden. Bij vorige festivals roemden de
vakjuryleden het hoge spel/zangniveau van de
deelnemers en hopelijk zal dat bij Two 2 Team
festival 2012 opnieuw het geval zijn.
De organisatie
De organisatoren van dit evenement willen met dit
festival op zoek gaan naar de breedte van het
muziek maken op Goeree-Overflakkee: van klassiek
tot rock, van metal tot reggae. Door het luisteren
naar de “concurrentie” kunnen de deelnemers
kennis nemen van zeer uiteenlopende
muziekstijlen. Uiteraard verbreden zij hierdoor hun
muzikale blik.
Two 2 Team staat voor samen musiceren. Je moet
met twee of meer zijn om een ensemble of groep te
vormen. Bij dit evenement gaat het om een
intensieve muzikale samenwerking van twee of
meer amateur-muzikanten die podiumervaring op
willen doen en die de competitie aandurven.
Het Two 2 Team muziekfestival wordt mede
mogelijk gemaakt door het Paul van Hessenfonds.
Dit fonds is gelieerd aan de Lionsclub GoereeOverflakkee en ondersteunt sociaal culturele
activiteiten op ons eiland.
Vanaf heden zijn inschrijfformulieren aan te vragen
bij de receptie van Het Diekhuus te Middelharnis,
telefoon 0187-482400 tussen 0.900 - 12.00 uur of
bij de muziekschool info@muziekschoolgo.nl. Je
kunt je tot 1 januari 2012 inschrijven.

