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’t Verband tussen Publiek Podium en Muziekant
’

PROMOTIE JAZZ

We beogen de bevordering en beleving van levende muziek op een groeiend aantal kleinere podia, waarbij de betrokkenheid en interactie tussen publiek en muzikanten 1x1 beleefd wordt. Een optimaal open en intensieve ervaring
dus, waarmee echte muziek zijn waardering vindt. We willen af van het stoffige imago dat Jazz vaak bij de jeugd lijkt
te hebben en willen bevorderen dat er ruimere aandacht komt voor de diversiteit, creativiteit en frisheid waarmee vele
jong afgestudeerde muzikanten deze muziekvorm vertolken, arrangeren en ook componeren. JAZZ, het woord zegt het
al, is divers, improviserend, omnipresent, verrassend en houdt verschillende stijlvormen in.

studeerd aan de Nederlandse Conservatoria; opdat zij kunnen spelen
op meer beschikbare podia.

algemeen en de jeugd in het bijzonder

b. Bevordering van het aantal jazzpodia in diverse regio’s van Nederland
c. Promotie van, en steun aan, een grote groep muzikanten, vaak afge-

De stichting beoogt een tertiair doel.
a. Bevordering van de aandacht voor levende muziek bij het publiek in het

Kort gezegd; Een breed scala van klanken & ritmes manifesteert zich in de hedendaagse JAZZ.
Aldus kan onomwonden worden gesteld dat JAZZ Jong, Dynamisch, “Alive & Kicking” is.
De stichting ‘Tpodium wil dit onder de aandacht brengen bij een breder publiek en met name de jeugd, opdat er een
actieve beleving ontstaat en herkenning van authentieke klanken en diverse instrumenten. Dit is een van de hoofdtaken
die de stichting ’TPodium zich stelt.

BEVORDERING AANTAL PODIA

De stichting streeft ernaar om, conform zijn statuten, in diverse regio’s te komen tot de oprichting van diverse levensvatbare jazzpodia Wij zijn daarvoor op zoek naar kansrijke horeca exploitanten met goede voorzieningen en een aantrekkelijk restaurant/café concept. Door een goede programmering en PR zal het mogelijk zijn om de jazzliefhebbers in
diverse regio’s aan te trekken. Door zich te profileren als een volwaardig jazzpodium in zijn regio zal de exploitant, naast
de bevordering van jazzmuziek, zijn klantenkring kunnen uitbreiden tot een grotere regio. Belangrijk is de persoonlijke
betrokkenheid en enthousiasme van de uitbaters in kwestie.
Met de ontwikkeling van voldoende aanloop van jazzliefhebbers uit bewuste regio, gepaard gaande met de nodige
ondersteuning in pr en media bereik, zal men als jazzpodium een voldoende mate van volwassenheid kunnen bereiken
en zal het nieuwe podium na verloop van tijd zelfstandig en winstgevend moeten kunnen functioneren. Ziedaar een
permanent podium met als referentie de regionale/plaatselijke naam: JAZZ PODIUM GOUDA (als voorbeeld). Als stichting en livemuziekbevorderaar zullen wij aan een dergelijke opzet onze adviezen, ervaringen, mogelijkheden en middelen
willen verlenen.

SUBSIDIES EN SPONSORING

Bedrijven die zich met ons nobele doel kunnen verenigen ofwel hun naam willen geven aan de bevordering en ontwikkeling van levende muziek bij een groter publiek zijn van harte opgeroepen sponsor van onze stichting te zijn middels een
significante bijdrage. Dit kunnen landelijk gerichte bedrijven zijn die hun naam met de stichting TPodium willen verbinden
alsook bedrijven met een regionaal karakter die het plaatselijke podium wensen te ondersteunen. Beschikbare fondsen
zullen tot bevordering van het doel worden aangewend. Eventuele overheidssubsidies en andere vormen van ondersteuning zullen waar mogelijk worden aangesproken.

UITEINDELIJKE DOEL

Méér permanent beschikbare podia waar muzikanten hun kennis
en kunde kunnen uitdragen. Wij beogen een win/win situatie
voor ondernemer, muzikanten en publiek en sponsors.
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