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Joosje Jochems, talent vol plannen, bijvoorbeeld een eigen zangschool.

ROOSENDAAL/TILBURG - Graag zou ze in de toekomst met de band meer in haar eigen Roosendaal of directe omgeving optreden. "Misschien komt 
dat nog." Maar voorlopig zijn haar zangtalenten vooral te bewonderen in en rond Tilburg en in de Randstad.

Joosje Jochems heet ze en ze studeert op 27 juni af aan de Rockacademie in Tilburg. Vijf jaar geleden won ze de West-Brabantse voorronde van The 
Voice. 

Nu nomineert haar eigen Rockacademie haar voor de Jacques de Leeuw Prijs 2011. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de twee meest talentvolle en 
veelbelovende studenten van de Fontys Hogeschool van de Kunsten. Per academie wordt een student genomineerd. Of haar afstudeerpresentatie op 
poppodium 013 in Tilburg de toets der kritiek zal kunnen doorstaan, daar maakt Joosje zich dan ook niet druk over. Die zekerheid is er wel. Tijdens haar 
opleiding ontwikkelde ze zich als zangeres, zangcoach en singer-songwriter. En haar afstuderen is daar een uiting van. 
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De ambitieuze Joosje Jochems (26) heeft een stevige, rauwe stem met een duidelijke ondertoon van soul. "Mijn liedjes vertellen persoonlijke verhalen 
die dicht bij me liggen", zegt ze. "Voor oktober staat het eerste album met Jane Dare in de planning."

Behalve dat ze schrijft en zingt, fungeert Joosje al geruime tijd ook als professioneel zang- en bandcoach, zowel op muziekschool Factorium als op de 
Rockacademie zelf. Ook in Roosendaal kunnen artiesten bij haar terecht voor lessen en begeleiding. Ze nam vorig jaar deel aan het onderwijsproject 
Mitrovica Rockschool in Kosovo dat door de Rockacademie en Musicians Without Borders was opgezet.

Na het afstuderen liggen haar ambities ook bij het opzetten van een eigen zangschool. Joosje Jochems wil eerst ook nog gaan studeren bij Catherine 
Sadolin in Kopenhagen, de grondlegger van zangtechniek CVT (complete vocal technique). 

Kijk voor meer nieuwtjes uit Roosendaal ook eens op: www.dichtbijroosendaal.nl. Deze website biedt u de gelegenheid uw eigen nieuws, foto’s en 
video’s te plaatsen.
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