Zangtalent gezocht!
Zingen met een groot, live orkest. Dat is toch wat elke zanger en zangeres wel eens zou willen
doen? Na het succes van vorig jaar, organiseert muziekvereniging De Harmonie ook dit jaar weer
Edes TOP. TOP staat voor Talent Op Podium, en naast het talent in het orkest van De Harmonie,
zijn wij op zoek naar zangtalent dat graag wil optreden op het grote podium in de Heideweek.
De audities
Zangers en zangeressen die woonachtig zijn in de gemeente Ede, kunnen in juni en juli auditie doen.
Zij kunnen kiezen uit één van de 7 nummers om auditie mee te doen. De audities vinden plaats in het
verenigingsgebouw van De Harmonie. De auditanten worden beoordeeld door de jury. Zij beslissen
wie er door gaan naar de finale.
De finale
De finale vindt plaats in de Heideweek. Op woensdagavond 22 augustus zullen de finalisten strijden
op het grote podium op het Kuiperplein in Ede. De professionele jury van deze avond bestaat onder
andere uit singer-songwriter Rogier Pelgrim. Aan het eind van de avond beslist de jury wie de
winnaar is van Edes TOP 2018.
Praktische informatie
Talenten van 15 jaar en ouder kunnen zich opgeven voor de audities. Opgeven kan van 11 tot 31 mei
via de website: www.edes-top.nl. Uiterlijk 5 juni krijgen de deelnemers bericht of ze zijn geselecteerd
voor de audities op 25 juni en 2 juli. Deelname aan het evenement is gratis.
Concert 26 mei
Voor iedereen die nog twijfelt om auditie te komen doen, organiseert De Harmonie op
zaterdagavond 26 mei een gratis concert in verengingsgebouw De Kei. Tijdens dit concert zullen Jack
(winnaar Edes TOP 2017) en Rebecca (finalist Edes TOP 2017) een aantal nummers ten gehore
brengen. Een mooie manier om te zien hoe het is om op te treden met een live orkest!
Daarnaast komt ook muziekvereniging Voorwaarts uit Koudekerke (Zeeland) op bezoek. Gezamenlijk
maken we er een mooi concert van met voornamelijk lichte (pop)muziek. Dat wordt een feestje!
Concert 26 mei 2018
Gebouw De Kei, Peppelensteeg 12 te Ede
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
De bar is open tijdens het concert (alleen contante betaling)

Noot voor de redactie
De audities zijn niet toegankelijk voor publiek. Wanneer u interesse hebt om langs te komen voor
achtergrondinformatie, het spreken van orkestleden en auditanten of het maken van foto’s, bent nu
natuurlijk welkom. We horen dit graag van te voren.
E-mailadres: edes-top@deharmonie.org
Website: www.edes-top.nl
Terugblik op Edes TOP 2017: https://www.youtube.com/watch?v=6vPd_Mhw95Y

