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Talentenbeurs en dé Week-
krant gaan samen op zoek
naar de nieuwe 'girlband'
van Nederland. Enthousias-
te bruisende meiden tussen
de 18 en de 28 jaar maken
kans om straks deel uit te
gaan maken van dé Neder-
landse girlband.

Niet voor niets kiezen dé Week-
krant en Talentenbeurs er voor
om juist op zoek te gaan naar le-
den voor een Nederlandstalige
girlband. "Uit alle contacten die
ik heb met zo'n zestig entertain-

mentbedrijven blijkt dat er
vooral behoefte is aan een frisse
Nederlandstalige girlband."
Aan het woord is Sandra Rake,
algemeen directeur van Talen-
tenbeurs. Na een succesvolle
carrière in het kappersvak, be-
gon zij in 2000 de website Voor1
dagmodel.nl, een make-over-
formule, waarbij iedereen zich
voor een dag model kon voelen.
Maar al snel bleek dat een klein
aantal van de klanten ook wel
wat zag in een echte carrière als
model. Daarbij kwamen vragen
over portretrecht, auteursrecht
en juridische en fiscale zaken
naar voren. Vanuit die vragen

werd talentenbeurs.nl geboren:
een platform, waarop talenten
zich kunnen presenteren aan
een groot publiek, maar waarop
ook allerlei informatie over
praktische vragen rond de en-
tertainmentindustrie te vinden
is. Met al haar kennis in de en-
tertainmentindustrie is voor
Rake duidelijk waar behoefte
aan is. "We zoeken frisse, en-
thousiaste en bruisende mei-
den tussen de 18 en de 28 jaar.
Hun afkomst maakt niet uit,
maar ze moeten er wel leuk uit-
zien, ze moeten kunnen dansen
en natuurlijk moeten ze goed
kunnen zingen. Waar we aan

denken? Mooie melodieuze
muziek, misschien een beetje
vergelijkbaar met het repertoire
van Nick en Simon maar wel
lekker dansbaar."

Auditie
De weg naar succes begint voor
de meiden tijdens een van de
auditiedagen. Er komen negen
grootschalige auditiedagen. In-
formatie daarover is te vinden
op www.talentenbeurs.nl/girl-
band. Wie straks onderdeel wil
zijn van die populaire girlband
kan op die site een profiel aan-
maken en aangeven op welke
auditiedag zij haar kunsten bij
voorkeur wil laten horen. Dit ter
overstaan van de juryleden De-
wi Pechler (bekend van Idols en
Hair), Demi Saulic (radio dj en
presentatrice) en Sandra Rake
zelf. Bij de finales zullen zij wor-
den versterkt door Theo Olie-
rook, voormalig vice-president
van de Free Record Shop en Be-
stuurslid Stichting Nederlandse
Top40. En voor wie er snel bij is,
ligt snel een mogelijk optreden
in het verschiet. "De drie win-
naressen van de eerste auditie-
dag op 18 oktober komen direct
in het voorprogramma van Jan
Smit bij zijn optreden op 23 ok-
tober in Central Studios in
Utrecht." Na de negen auditie-
dagen worden twintig meiden
uitgenodigd voor de halve fina-
le. Daarbij spelen ook de lezers
van dé Weekkrant en bezoekers
van deweekkrant.nl een rol. Zij
kunnen stemmen op hun favo-
riete meisje en kunnen alvast
meedenken over de naam van
de band. Uit de halve finale ko-
men tien finalekandidaten naar

voren, die
tijdens een
week in een
bungalowpark
moeten laten
zien dat zij het
waard zijn lid te
worden van de band.
"Een week lang
worden ze dan uit-
gedaagd door
verschillende
bekende artie-
sten om het
beste van
zichzelf te
laten zien,"
legt Rake
uit. "Aan
het eind van
de week blijft
een qua per-
soonlijkheid
goed bij elkaar
passende girl-
band over, be-
staande uit drie
tot vijf mei-
den." En dan
gaat het
echt begin-
nen. Trai-
ningen,
kennisma-
king met mu-
ziek- en tekst-
schrijvers, studio-
opnamen, fotos-
hoots, opnames
van een videoclip,
een mediaoffensief
en heel veel optre-
dens!
Straks een landelijke
bekendheid? Ga dan
snel naar www. talenten-
beurs.nl/girlband.

Op zoek naar dé girlband


