
Hoi!

Testify is op zoek naar een enthousiaste zanger en zangeres. Als jij in het bezit bent van een mooie stem; het geen 
probleem is om zowel meerstemmig als solo te zingen en je graag met een groep enthousiaste mensen muziek 
wilt maken, dan zien wij jouw reactie heel graag tegemoet!

Wie zijn wij?
Testify is een praiseband met een eigen(tijds) geluid. Sinds 2004 spelen wij samen. Door de jaren heen zijn er 
wisselingen geweest in de samenstelling van de band, maar de kern is hetzelfde gebleven. Leeftijden van de 
bandleden zijn tussen de 30 en de 35 jaar. Testify heeft de ambitie om constant door te blijven ontwikkelen op het
gebied van eigentijdse 'praise & worship' en kijkt uit naar de toekomst waarin zij nog lange tijd hoopt te blijven 
getuigen van God. Naast uitgebreid covermateriaal vanuit de opwekkingsbundel en andere artiesten, hebben wij 
de ambitie om op korte termijn eigen materiaal te schrijven. Wij vinden het belangrijk om plezier te hebben in wat
we doen en daarbij in contact te staan met elkaar. Wij streven ernaar onszelf te blijven ontwikkelen en om dat te 
bereiken oefenen we wekelijks met elkaar en zijn we allemaal toegewijd aan de band.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken specifiek naar bepaalde stemmen die een aanvulling zijn op de huidige bezetting. We zijn op zoek naar 
zowel een mannen- als een vrouwenstem. Voor de vrouwenstem zoeken wij een warme en volle stem die ook 
power kan geven als aanvulling op onze zangeres (lichtere sopraan stem). Voor de mannenstem zijn wij op zoek 
naar meer diepgang in de lagere regionen gezien de andere heren veel hoge partijen voor hun rekening nemen. 
Als je al podiumervaring hebt is dat een pré. Verder zijn de uitgangspunten dat je:

 een verlangen hebt om te getuigen van de liefde van God
 een mooie, prettige stem hebt om naar te luisteren
 zuiver unisono kunt zingen met de andere zangers/zangeressen
 meerstemmig kunt zingen met andere zangers/zangeressen
 potentie hebt om zelf een stem te bedenken bij een lied
 muzikaal bent en gevoel voor ritme hebt
 flexibel beschikbaar bent in de weekenden voor optredens (vaak zijn data wel langer van tevoren bekend)

Word jij enthousiast van bovenstaande oproep? Reageer dan voor 27 november door ons een bericht of mail te 
sturen. Het zou voor ons een grote meerwaarde hebben als je ook een korte opname van je stem kan maken (evt. 
met je telefoon) terwijl je meezingt met je favoriete song. Deze kan je naar ons mailadres sturen via bijvoorbeeld 
Wetransfer. Voor meer informatie of vragen kan je naast facebook ook onze website bezoeken, 
www.praisebandtestify.nl, of even contact met ons opnemen door een mail te sturen naar 
info@praisebandtestify.nl. Wij horen graag van jou!

http://www.praisebandtestify.nl/
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