Zangtalent gezocht!
Zingen met een groot, live orkest. Dat is toch wat elke zanger en zangeres wel eens zou willen
doen? Voor de derde keer op rij organiseert muziekvereniging De Harmonie ook dit jaar weer Edes
TOP. TOP staat voor Talent Op Podium. Daarom zoeken we, naast het talent in het orkest van De
Harmonie, naar zangtalent dat graag wil optreden op het grote podium op het kuiperplein in de
Heideweek.
De audities
Zangers en zangeressen die woonachtig, studerend óf werkzaam zijn in de gemeente Ede, kunnen
begin juli auditie doen. Zij kunnen uit een lijst van 16 nummers twee favoriete nummers kiezen om
auditie mee te doen. Voor de audities krijgen de kandidaten te horen met welk nummer ze
daadwerkelijk mogen auditeren. De audities vinden plaats in het verenigingsgebouw van De
Harmonie. De auditanten worden beoordeeld door de jury. Zij beslissen wie er doorgaan naar de
finale.
De finale
De finale vindt plaats in de Heideweek. Op woensdagavond 28 augustus zullen de finalisten strijden
op het grote podium op het Kuiperplein in Ede. De professionele jury beslist aan het eind van de
avond wie de winnaar is van Edes TOP 2019.
Praktische informatie
Talenten van 15 jaar en ouder kunnen zich opgeven voor de audities. Zowel solisten als duo’s zijn
welkom dit jaar! Opgeven kan van 1 mei tot en met 1 juni via de website: www.edes-top.nl. Uiterlijk
11 juni krijgen de deelnemers bericht of ze zijn geselecteerd voor de audities op 1 en 8 juli. Deelname
aan het evenement is gratis.
‘Edes TOP is een uniek fenomeen in Nederland. Als finalist zing je met een heel harmonieorkest voor
een enthousiast publiek op het Kuiperplein. Hoe gaaf is dat?’
Guus Bok – Zanger en presentator Edes TOP

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 u
natuurlijk welkom. We horen dit graag van tevoren.
Contactpersoon: Jeroen Spelt of Sjoerd Booij
E-mailadres: edes-top@deharmonie.org
Website: www.edes-top.nl
Terugblik op Edes TOP 2018: https://www.youtube.com/watch?v=x6vSVAhlvqU&t=900s

