Jong talent in de Talent Garden
De Faam 28 augustus 2012
Door: Emma Burns
MIDDELBURG - De Zeeuwse Bibliotheek en Scoop toveren op
zaterdag 1 september de Markt van Middelburg om tot een deel van
de Uit! Cultuurmarkt Zeeland. Dit is een twaalf uur durende
bruisende mix van cultuur, entertainment en informatie van 10:00
tot 22:00 uur.
De veertienjarige Julio Melio uit Heinkenszand opent de Talent
Garden op de Markt in Middelburg komende zaterdag.
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De Kunstbende, HZ Cult, Dansweek Zeeland, Zeeuwse Belofte, Popaanzee, PopSport, FilmstarZ en het DJ Lab
presenteren zichzelf en hun programma voor het komende seizoen. Café Restaurant de Vriendschap verzorgt
de hele dag gratis hapjes en drankjes. En wie bomvol vragen over zijn talenten en het benutten ervan zit, kan
tussen 13.00 en 17.00 uur terecht in de Talent Garden. In deze ‘tuin’ wordt niet alleen een boekje opengedaan
over een razend succes worden in Zeeland, het wordt ook voorgedaan.
Julio Melio
Julio Melio, de 14 jarige finger picking gitarist uit Heinkenszand zet om 13.00 uur de toon. Zoals het een waar
gitaartalent betaamt, speelt hij covers en eigen composities. Julio heeft de voorronde van RegioRuis gewonnen
en is tweede geworden in de finale. Ook werd hij tweede bij de Kunstbende Zeeland. Hierna is het (14.00 uur)
de beurt aan podiumdier Geert van Oorschot. Sinds begin 2011 schrijft hij eigen werk en treedt hij regelmatig
op. Geert speelt verschillende stijlen zoals jazz, reggae maar ook funk, soul en pop.
Yellow gooit (15.00 uur) het roer om met frisse popsongs. In deze tijden waarin het niet gek genoeg kan, blijft
Yellow rebels en kleurrijk binnen de lijntjes. Tijdens de Zeeuwse Belofte 2012 verraste de band zowel jury als
publiek met sprankelende en goed in het gehoor liggende songs met een aardige dosis hitpotentie.
Zinkzand
Zinkzand sluit de middag in de Talent Garden af (16.00 uur) met rhythm en stampblues zoals die volgens hen
ooit bedoeld is: rommelig maar met veel soul. Bij een optreden hoor je hier en daar ook havenchansons,
gypsyska en rock ‘n roll voorbij komen.
Racoon
Verder zijn er activiteiten op het gebied van dans, fashion en film. DJ Steef draait de optredens aan elkaar met
frisse beats. Om 17:00 uur neemt het Zeeland Nazomer Festival op het Abdijplein in Middelburg het stokje
over met de Bandstafette en Racoon.
Meer informatie op de website:

