DEEL UITMAKEN VAN EEN UITZONDERLIJK
TOPORKEST?

Doe auditie voor Jong Artesia en verover je
plekje in de spotlights
Beste,
Wil jij deel uitmaken van een symfonisch toporkest? Ben je een begenadigd muzikant, gezegend met doorzettingsvermogen en wil je
anderen laten genieten van wat je in je mars hebt? Dan hoor jij bij Jong Artesia!
Het orkest is een initiatief van creatief projectbureau Tenteo, een organisatie die al heel wat mooie realisaties op het palmares heeft in
zowel de cultuur-, kunst- als modesector.
Ben jij tussen de 14 en de 26 jaar en studeer je aan een Academie voor Muziek Woord en Dans en/of Conservatorium in België, dan
pas je alvast perfect in het plaatje. Maar ook wanneer je privéles volgt en je docent je wil voordragen kom je in aanmerking. Let wel, niet
iedereen kan zich zomaar aansluiten: een professionele jury voert een een eerste selectie door.
Waar staan we voor?
Jong Artesia, een initiatief van creatief bureau Tenteo, wil in de eerste plaats een brug slaan tussen het privéonderwijs, het Deeltijds
Kunstonderwijs en conservatoriumopleiding en de beroepspraktijk. Muziekstudenten krijgen de kans om ervaring op te doen onder
begeleiding van de beste dirigenten, coaches en professionals. Het orkest omvat studenten uit verschillende genres die samen aan een
bijzonder resultaat werken. Hier worden vriendschappen voor het leven opgebouwd.
Vanwaar de naam Jong Artesia?
Een bijzondere naam? Wees maar zeker! De titel ‘Artesia’ heeft meerdere betekenissen: kunst, kunstig bewerkte objecten en het
is de muzikale terminologie voor opslag en neermaat. Verder is het trouwens ook nog een waterput, maar dat is minder relevant.
Gezien cultuur een belangrijke factor is in onze werking, zit de naam als gegoten.
Je kans wagen bij Jong Artesia?
Wil jij deel uitmaken van ons orkest, meld je dan vandaag nog aan voor een auditie. De eerste selectie verloopt via mail. Film een
kort technisch stuk en één voordrachtstuk naar keuze en stuur dit door via mail naar welkom@tenteo.be. Kies stukken die je
perfect in de vingers hebt en die aantonen wat je in je mars hebt. Ben je niet zeker, bespreek dit dan met je docent.
Na ontvangst contacteert ons secretariaat je om je auditie te bespreken en er eventueel een vervolg aan te geven.
Nog een extra reden nodig?
Had je nog een bijkomende stimulans nodig om deel te nemen? Weet dat we in 2021 onder meer een galaconcert in het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika, een Artesiaconcert en nog heel wat andere optredens op het programma hebben staan. Zorg dat je
erbij bent!
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