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The Jump is voor zangers
van 13 tot 18 jaar uit
Utrecht (en omgeving).
We zingen meerstemmige
popmuziek, soms a cappella en soms met
begeleiding. We zijn een kleine groep, dus er is
ruimte voor zowel samen als solo zingen.

Er komen twee groepen, allebei met twaalf
zangers. Jump2it is voor jongens en meiden van
13 tot 16 en The Jump voor 15 tot 18 jaar. Hou je
van tweede stemmetjes zingen (maar raken
je buurzangers dan altijd in de war) of ben je
een wandelende beatbox (altijd op zoek naar
nieuwe geluidjes), dan is dit iets voor jou!
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Rohan heeft de leiding
over Jump2it. Hij studeerde docent muziek
aan het Utrechts
Conservatorium en
volgt nu in Denemarken de studie ‘dirigent
ritmische popmuziek’.

Eind september starten we met beide groepen.
We repeteren op maandag, Jump2it van 16.30
tot 18.00 uur en The Jump van 18.30 tot 20.00
uur. We zingen in de Daltonschool in Rijnsweerd. Dat ligt twee minuten fietsen achter het
Wilheminapark. Bus 28 en bus 72 stoppen op
drie minuten lopen van de school.
Ons lijflied wordt natuurlijk The Jump van
Eveline Vroonland. We
zijn helemaal fan haar,
omdat ze zo prachtig
meerstemmig zingt.
(Alleen doet zij dat
in haar eentje en wij
doen het samen.) Misschien ken je ook Safe
and sound van haar?
Andere a cappella
artiesten die we bewonderen zijn Take 6
en The Pentatonix.

Rohan heeft veel ervaring met het werken
met jongens en meiden van deze leeftijd.
Hij is ook dirigent van
de Utrechtse closeharmonygroep Divina.

We hebben voor iedereen bij The Jump een
draadloze microfoon. We zingen namelijk
versterkt, niet alleen als we optreden, maar ook
elke week op de repetitie. Zo werken we aan
een goede microfoontechniek om onze ‘sound’
interessant te maken en komen de solo’s, baslijntjes en beatbox lekker uit.

Iedereen die mee wil zingen, doet auditie. Je
zingt een liedje (dat je zelf meebrengt) en één
van de dirigenten begeleidt je op de piano.
Verder doe je een paar oefeningen, zoals stukjes nazingen en ritmes klappen. Bij de auditie
zijn beide dirigenten aanwezig. We houden de
audities op 29 juni, 7 en 14 september.

Tijs Krammer is
initiatiefnemer, en
hij wordt de dirigent
van The Jump. Hij is
zelf zanger geweest
bij de bekende vocal
group Montezuma’s
Revenge en was
eerder oprichter en
dirigent van prijswinnende koren, zoals Be
Sharp!, Leeuwenhart
en Vocalicious.
Meer info vind je op
zijn website:
www.krammer.nl.

We treden vijf tot tien
keer per jaar op. We
zingen op festivals,
familiefeesten en
bedrijfsborrels, en we
organiseren natuurlijk
ook zelf elk jaar een
groot concert. Wie
weet kunnen we een
keer optreden bij jou
op school? Op de
concerten werken
we graag samen met
andere muzikanten,
zoals een professionele percussionist.

Met Jump2it zingen we vooral driestemmig,
met The Jump vier- tot zesstemmig. De arrangementen worden op maat geschreven. Rohan
en Tijs schrijven de meeste stukken, want zij
kennen jullie het beste (maar we doen ook
stukken van andere bekende arrangeurs). Kom
maar op met je ideeën voor het repertoire!

Wat we ook graag willen zingen: Justin
Timberlake met What goes around, Nothing
really matters van Mr. Probz, My immortal van
Evanescence en Crazy in love van Beyoncé. En
misschien wel The Best of van Meghan Trainor?
En nog veel meer nummers boordevol stemmetjes en achtergrondkoortjes...
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Meer informatie en
luistervoorbeelden vind je
op www.the-jump.eu.
Wil je auditie komen doen, mail
dan naar info@the-jump.eu.

