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How it relates to tHe researcH
 Deals with the complexity of 
the racial image in a post-racial 
society: subconcious racism, racial 
concepts, the utopian idea of 
post-racialism and the questions 
that are consequential to this idea, 
appropration of cultural heritage 
and identity, visual rhetoric and 
propaganda.

reflectie verworven competenties

ontwerpen en innovatie [9]
 C1. Toont aan hoe een zelfgekozen 
complexe opgave is onderzocht, 
data is verzameld, verdiept en 
geïnterpreteerd tot een serie 
ontwerpproducten die op een 
inhoudelijke en artistieke wijze 
inzicht geven in het onderwerp.
 C2. Toont aan dat het onderzoek 
op effectieve wijze is vertaald naar 
verschillende media en platforms.

strategiscHe advisering [9]
 C3. Ongevraagd advies (want 
eigen initiatief), speelt in op 
maatschappelijke ontwikkelingen 
dat de publieke perceptie van het 
(publicatie)platform bevraagd. 

regie en projectmanagement [7]
 C4. [+] Betrekken van 
programmeur bij uitvoering van 
Flash-animatie. [-] Kosten en 
budget waren zeer laag. Verhouding 
tijdsinvestering en financiële 
compensatie zeer problematisch. 
 C5. Balans planning / organisatie 
en ‘professionele ruimte’ was zeer 
goed (deadlines werden gehaald 

zonder concessies te doen aan de 
inhdoud).

Bedrijfsvoering en 
ondernemerscHap [4/8]
 C6. [-] Niet efficiënt, slechte 
kostenbeheersing. Weinig / geen 
budget en spin-off was nihil.
 C7. [+] Kansen in de markt benut 
door pro-actief ontwerp aan te 
bieden aan Volkskrant OOG redactie.

transfer (kennisontwikkeling en 
-overdracHt) [8]
 C8. [-] Vooral eigen boodschap 
en toont daarmee geen inzicht 
in inlevingsvermogen van 
opdrachtgever of publiek.
 C9. In onderzoek sterke 
verbinding tussen recente 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
de gekozen ontwerpstrategie.
 C10. Duidelijk overdraagbaar idee 
over de positie van ontwerp en de 
rol van de ontwerper. Gebruik het 
vaak in lessen ter verduidelijking 
van mijn (gewenste) positie 
t.o.v. de kaders van het grafisch 
ontwerpvak.

client, Briefing & context

 Self initiated research on the 

(self)imposed image of Barack 

Obama, the first non-white American 

president. This research was 

done during the period prior to his 

actual election; he was running for 

presidency.

products

- Article (writing)

- Illustrations/ visual statements

- Serie of 3 posters (A0)

- Interactive animation (Flash) 

puBlisHed in

-  TagMag #6 (article and 

illustrations in magazine)

-  Iets moois aan de muur (posters 

exhibition)

-  Volkskrant OOG (interactive 

animation)
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oBama ’08 in Black and wHite
In een wereld waarin het beeld 
en de media regeren beweegt 
Barack Obama zich tussen 
(raciale) vooroordelen en 
gemeenschappelijke waarden 
van ‘The American Dream’ 
- tussen angst voor het 
onbekende en het verlangen 
naar een betere toekomst.

In de interactieve Flash-
animatie ‘Obama ‘08 in 
Black and White’ worden 
de machten waar deze 
presidentskandidaat aan 
wordt blootgesteld naast 
elkaar gepresenteerd. De 
lezer moet kiezen tussen 
beelden van vooroordelen, 
stereotypes, alterego’s, 
angsten en verlangens en 
stelt zo zijn eigen beeld van 
Obama samen. De muzikale 
quotes leveren commentaar 
op de keuze.

Over Volkskrant OOG
Volkskrant Oog is een 
online beeldplatform. Elke 
week geven kunstenaars 
hier hun visie op nieuws en 
actualiteiten en op de rol, de 
functie en de samenstelling 
van het nieuws.

Press Flash Icon to play 
the animation. If it doesn’t 
work, go to: http://www.
visuelepopcultuur.nl/
node/18?page=2

tagmag #6: 
augmented reality
TAGMAG is een magazine dat 
gepubliceerd wordt door 
<>TAG. <>TAG is een platform 
voor hedendaagse audio/
beeldende kunst. 

Deze editie was gewijd aan 
het fenomeen ‘Augmented 
Reality’. In de theorie van 
de Multiverse is ‘Augmented 
Reality’ het universum 
waarbij tijd en ruimte 
echt zijn, maar de materie 
virtueel is. Het is een realiteit 
waaraan extra lagen worden 
toegevoegd, waardoor de 
perceptie van de realiteit 
anders wordt. Waar de 
expositie nogal technisch van 
aard was en vooral draaide 
rondom datavisualisatie, was 
in het magazine meer ruimte 
voor ook politiekere visies op 
het thema.

augmented oBama
Uit het artikel: “De contro-
verse rondom Rev. 
Wright en het succes 
van Obama als mogelijke 
presidentskandidaat deed de 
beeldvorming rondom hem 
zich toespitsen op andere 
zaken dan zijn inhoudelijke 
politiek agenda. Door zijn 
naam (Barack Hussein 
Obama), ras (gemengd, dus 
‘zwart’), afkomst (geboren 
in Honolulu en opgevoed in 
Indonesië), opleidingsniveau 
(hoog, dus intellectueel) en 
opvoeding (blank) worden 
basale emoties als angst 
voor ‘de Ander’ gevoed. Hoe 
vaderlandslievend is hij? Is 
een presidentskandidaat met 
een naam als Hussein en een 
opvoeding in Indonesië geen 
moslim, de nieuwste vijand 
van de ‘Amerikaanse vrijheid’ 
in plaats van een christen? 
Hoe zwart radicaal is hij, als 
hij al twintig jaar naar haat 
preken luistert?

En Obama doet zijn uiterste 
best om middels zijn imago 
dit te weerleggen en andere 
emoties als ‘hoop’ aan 
te spreken. Hij probeert 
zowel Superman (de 
verpersoonlijking van blank 
Amerika) te zijn als de Afro-
Amerikaan met ‘black power’.

poster expositie
iets moois aan de muur 
In september 2009 zijn de 
Augmented Obama affiches 
geëxposeerd bij Grafiekgalerie 
Ietsmooisaandemuur.nl. 
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How it relates to tHe researcH
 The objective of the design-
strategy was to redefine the visual 
assumptions of the imagery of 
‘jazzmusic and -culture’. What does 
jazzmusic and -culture stand for, 
beyond the cultural and traditional 
preconceptions. How can I design 
an identity that defines a new visual 
language without the loss of the 
original frame of reference (which is 
both beautiful and stereotypical)?

reflectie verworven competenties

ontwerpen en innovatie [8]
 C1. In samenwerking met 
stichting een duidelijke positie 
voor identiteit, branding en 
communicatie ingenomen en 
vertaald naar productieproces
 C2. Heldere en effectieve 
strategie vertaald naar 
verschillende media.

strategiscHe advisering [9]
 C3. Duidelijk professionele 
expertise getoont in (inhoudelijke) 
visie, positionering en branding 
van het evenement en de rol die 
ontwerp hierin kan spelen. Wellicht 
te veel vanuit de traditie van het 
vak benaderd (rol social media is 
minimaal).

regie en projectmanagement [9]
 C4. Door duidelijke visie en pro-
actieve rol in planning, budget en 
organisatie werd communicatie 
leidend in het evenement.
 C5. Werken op basis van klein 
budget en strakke planning. 

Bedrijfsvoering en 
ondernemerscHap [6]
 C6. Efficiënte omgang met het 
beschikbare budget.
 C7. Benutten van netwerk t.b.v. 
kostenbeheersing en efficientie.
[-] Extra expertise op het gebied 
van (online) marketing en branding 
had meer effect opgeleverd.

transfer (kennisontwikkeling en 
-overdracHt) [6]
 C8. In het ontwerpproces was 
de aanwezigheid van stakeholders 
een zeer belangrijke motivatie voor 
ontwerp- en mediakeuzes.
 C9. [-] Traditioneel opgezette 
branding en marketing strategie die 
daardoor niet altijd effectief was. 
 C10. Duidelijk overdraagbaar 
idee over de positie van ontwerp 
en de rol van de ontwerper naar de 
opdrachtgever en naar de diverse 
stakeholders.

client, Briefing & context

 Design an identity and 

communication strategy for the 

annual Jazz Festival Delft. In 

commission of Stichting Delfts Jazz, a 

non-profit organisation which aim is 

to promote jazzmusic (and -culture) 

in the urban environement of Delft.

 Head of Public Relations and 

communication committee.

products

 IDENTITy, BRANDING & STATEGy:  

conceptual & visual missionstatement, 

logo, businesscard, stationary, 

website, e-mailing, posters, flyers, 

citydressing, wayfinding, etc.

 PUBlIC RElATIONS 

Engagement with stakeholders, 

publication for donators (designing 

and writing), volunteers and 

participants, the city.

 WRITING AND EDITING 

pressreleases and missionstatements.

 ORGANISATION 

planning & budget of communication.
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jaZZ festival delft (jfd) 
is een jazz festival dat 
plaatsvindt in het derde 
weekend van augustus in 
Delft. Drie dagen lang kan 
een iedereen genieten van 
het energieke en gevarieerde 
programma dat JFD te bieden 
heeft.  

visuele identiteit
De visuele identiteit van 
Jazz Festival Delft wil 
jazz uitstralen zonder de 
rolbevestigende beeldtaal te 
gebruiken. Door de clichées 
te vermijden en op zoek te 
gaan andere vormentaal wil 
JFD zich profileren als een 
jazz festival dat jazz van 
nu programmeert. Urgent, 
energiek en sexy.

Het line-up affiche kondigt 
de grote namen van het 
festival aan. Dit A2 formaat is 
gedrukt in oplage 500 in twee 
fluoriserende inkten en zwart.

De Festivalbijlage is een 
overzicht van alle podia en 
artiesten, schematisch en 
in tekst en beeld. Deze krant 
verschijnt in oplage 85.000 als 
bijlage bij het lokale weekblad 
Delft op Zondag. Daarnaast 
worden er 5.000 exemplaren 
tijdens het festivalweekend 
verspreid onder de 
bezoekers.

10



mr jaZZ
Mr. Jazz is een gecreëerd 
personage voor het Jazz 
Festival Delft. Hij is zowel 
organisator als romanticus, 
criticus en geweten van het 
Festival. Als alter ego kan 
iedereen die aan het festival 
verbonden is, zijn personage 
aannemen.
Daarnaast dient het 
personage ook als een 
manier om naast de formele 
informatie voorziening 
een meer conceptuele en 
‘politiekere’ stem aan het 
festival te geven. 

Mr Jazz is op verschillende 
manier verschenen tijdens 
en in de voorbereiding op het 
festival. Zo was hij in 2008 
zichbaar in de sjabloon-
typografie en met een 
interview in de krant.

In de identiteit van JFD 2011 
is Mr. Jazz terug te vinden 
in de silhouetten: momenten 
in de geschiedenis van de 
‘jazzculture’. Deze silhouetten 
‘are talking jazz’ oftewel 
praten door middel van QR 
codes, die verwijzen naar 
diverse filmpjes waarin 
dansstijlen worden uitgelegd.

In 2012 was hij de eenzame 
activist die ondanks de 
financiële crisis toch zijn/
haar proteststem liet horen. 
Maar waartegen of waarvoor 
hij protesteerde wist hij zelf 
niet meer...

 

sponsormap
Deze publicatie is gemaakt om 
aan stakeholders en sponsors 
te laten zien dat Jazz Festival 
Delft niet alleen maar zegt dat 
ze voor iedereen is, divers en 
breed is, maar dat ze dat ook 
is. Daarnaast geeft het inzicht 
in de verschillende financiële 
mogelijkheden om je als 
stakeholder aan het festival 
te verbinden.

1312

“Mijn naam is Zoot Suits. Ik kom overal 
en nergens vandaan. Ik ben bij de 
geboorte van de jazz aanwezig geweest. 
En bij de dood van de jazz. En bij de 
wedergeboorte. Ik ben het geweten van 
de jazz. Ik ben cool en hot tegelijkertijd. 
Ik eet jazz, drink jazz, rook jazz en schijt 
jazz.”
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How it relates to tHe researcH
 This project puts the 
revitalization of a cultural divers 
and dynamic urban enviroment into 
context. The thematic approach of 
the three events are an alternative 
and artistic way to discuss the 
economically and politically driven 
motivation for revitalising. 

reflectie verworven competenties

ontwerpen en innovatie [7]
 C1. Teamverband was bijzonder 
en problematisch tegelijkertijd. 
Inhoudelijk en organisatorisch 
zorgde het interdisciplinaire team 
voor mooie complexitiet door 
verschillende perspectieven op de 
casus. Aan de andere kant waren 
de ambities en motivaties van de 
verschillende teameden om zich aan 
dit project te verbinden uiteindelijk 
niet verenigbaar.
 C2. Ontwerp van het leaflet 
had door dicht op het productie 
proces te zitten de mogelijkheid 
om verschillende functies te 
vervullen: aankondiging, aanduiding, 
aankleding en afscherming.

strategiscHe advisering [7]
 C3. Ongevraagd advies door de 
kaders van de initiële opdracht op 
te rekken. Strategie ontwikkelen 
om het event te organiseren en te 
communiceren op verschillende 
niveaus.

regie en projectmanagement [8]
 C4. Managen van het gehele 
proces: van uitgangspunnt, via 
concept en programmering, naar 
financiering, people management en 
uitvoering.
 C5. Balans planning / organisatie 
en ‘professionele ruimte’ was goed.

Bedrijfsvoering en 
ondernemerscHap [3]
 C6 & C6. Weinig / geen budget en 
spin-off -in tegenstelling tot andere 
teamleden- was nihil.

transfer (kennisontwikkeling en 
-overdracHt) [8]
 C9. Door samenwerking en door 
het betrekken van gastsprekers 
vanuit verschillende disciplines 
ontstonden nieuwe inzichten bij het 
publiek.
 C10. Duidelijk overdraagbaar 
en zichtbaar idee over de positie 
van de grafisch ontwerper in 
het proces: ontwikkelen van 
communicatie èn plaatsen van een 
grootstedelijk onderwerp in een 
beeldculturele context.

client, Briefing & context

 Opdracht: breng de 

veranderingen op de nwe binnenweg 

in kaart. letterlijk op een kaart. Na 

samenstelling van interdisciplinair 

team wilden we zicht baar zijn en 

gebruik maken van de verandering op 

straat.

in collaBoration witH

Joep Klabbers (ZO Architecten), 

Manuela Porceddu (Studio Manuela 

Porceddu), Arjan Scheer (Asas 

Architectuur en Stedenbouw), Joris 

Hekkenberg (Hekkenberg Architects)

products

- Article (writing)

- Illustrations/ visual statements

- Serie of 3 posters (A0)

- Interactive animation (Flash) 
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tHema 1: erfgoed
Het project Voor/Heen 
Nieuwe Binnenweg start op 
donderdag 22 april in nr. 236 
a/b met het thema Erfgoed. 

In deze eerste aflevering 
kijken we naar het rijke 
verleden, het rumoerige 
heden en de hoopvolle 
toekomst van de Nieuwe 
Binnenweg, één van de meest 
karakteristieke straten van 
Rotterdam. 

Waar bestaat dat verleden 
uit? Wat nemen we mee naar 
de toekomst? Wat gooien 
we weg? Kortom: Wat is 
het erfgoed van de Nieuwe 
Binnenweg? 

tHema 2: remix
Remix gaat over hergebruik. 
Waar gaat het met de Nieuwe 
Binnenweg naartoe? Eerder 
keken we met ‘Erfgoed’ naar 
de waardevolle dingen uit het 
verleden. Remix gaat over 
hoe die dingen een betekenis 
krijgen nu.

Hoe wordt de Nieuwe 
Binnenweg geremixed? Welke 
nieuwe mengvormen ontstaan 
tussen verschillende groepen? 
We nodigen u uit voor een 
driedaags evenement met 
hiphop, tekstuele verwennerij, 
denken en doen.

Binnen dit thema is 
onderstaande slideshow 
ontwikkeld die op aanzet tot 
het nadenken over het thema 
remix in het kader van de 
revitalisering.

Klik op het film-icoontje om 
de slideshow te starten. 
Werkt het niet? Ga dan naar: 
http://www.youtube.com/
watch?v=33trTUQajly

revitalisering nwe Binnenweg
De Nieuwe Binnenweg –een 
karakteristieke straat met 
een rijke historie– is de 
afgelopen jaren langzaamaan 
zowel economisch als 
architectonisch verloederd. 
De deelgemeente Delfshaven 
is een initiatief gestart om de 
straat weer op te knappen, 
ofwel te revitaliseren.

Het revitaliseringproces in 
de Nieuwe Binnenweg wordt 
steeds meer zichtbaar 
en er gebeurt evenzoveel 
achter de schermen. Voor de 
beeldvorming is het van groot 
belang dat de veranderingen 
steeds goed over het voetlicht 
worden gebracht.

revitalisering in kaart
Met het project ‘Genius loci 
van de Nieuwe Binnenweg’ 
willen we de verandering 
van de Nieuwe Binnenweg 
zichtbaar maken. Om de 
‘geest van de plek’ goed 
te vangen denken we niet 
in eerste instantie aan de 
vorm van een plattegrond. 
Verhalen van bewoners die 
de geschiedenis duiden, 
toekomstvisies van nieuwe 
ondernemers, het beeld van 
de19eeeuwse architectuur en 
de uitgesproken Rotterdamse 
beeldcultuur dragen allemaal 
bij aan het veelzijdige 
karakter van de straat.

onderZoek, puBlicatie & 
evenementen
Het gehele onderzoek 
omvat vijf verschillende 
(grootstedelijke) thema’s. 
De vijf thema’s vormen de 
basis voor vijf verschillende 
kranten en de daarbij 
horende evenementen. Elk 
evenement vindt plaats op 3 
dagen. Elke keer in een ander 
leegstaand pand.

De publicatie heeft 
verschillende functies: 
als informatiedrager, 
aankondiger van nieuwe 
evenementen, als tijdelijk 
behang en als zichtbaar 
signaal van de verandering. 
Zo wordt het publiek op 
een visueel prikkelende 
wijze geïnformeerd over de 
continue verandering op de 
Nieuwe Binnenweg.
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tHema 3: underground
Underground is een driedaags 
evenement over het ontstaan 
van onzichtbare werelden op 
de Nieuwe Binnenweg, wat 
ze doen en wat de betekenis 
is van underground voor 
de Nieuwe Binnenweg en 
voor de rol daarvan in een 
wereldstad.

Underground gaat over 
de scherpe randen van de 
stad. In september stond de 
remix van het erfgoed van de 
Nieuwe Binnenweg centraal, 
in Underground gaat het 
over de onderstroom; de 
stad als toevluchtsoord voor 
een grote verscheidenheid 
aan verschillen; de stad als 
generator van urbane cultuur.

Speciaal voor de laatste 
editie is het eenmalige 
autonome fanzine ‘Onderons’ 
uitgebracht, wat gemaakt 
is van de restanten van het 
gedrukte programma.

Ontwerp i.s.m. Manuela 
Porceddu

reflectie verworven competenties

ontwerpen en innovatie [6]
 C1. Toont aan dat de kennis, 
inzichten en vaardigheden die aan 
het vak gekoppeld zijn visueel sterk 
kunnen worden ingezet.
  C2. Vertaling naar verschillende 
media en platforms is traditioneel. 
Het mist een duidelijke uitspraak 
over de rol van het fysieke album in 
een digitaal tijdperk en biedt geen 
alternatieven.

strategiscHe advisering [6]
 C3. Geen uitgesproken 
kwalitatieve beoordeling 
op strategische adviesen, 
bedrijfsimago en verhelderen ‘vraag 
achter vraag’ in deze opdrachten.

regie en projectmanagement [6]
 C4/C5. Geen uitgesproken 
kwalitatieve beoordeling op regie, 
budget en tijd in deze opdrachten.

Bedrijfsvoering en 
ondernemerscHap
 C6/C7. Niet van toepassing op 
deze opdrachten.

transfer (kennisontwikkeling en 
-overdracHt) [8]
 C8/C9/C10. Het inleven in 
doelen, ambities en situatie van 
opdrachtgever heeft prettig proces 
en mooie eindresultaten opgeleverd. 
Presentaties aan opdrachtger en 
andere stakeholders toont aan dat 
de ontwerpkeuzes en de betekenis 
van de grafisch ontwerper binnen 
een ontwerp- en promotietraject 
goed geargumenteerd en inzichtelijk 
gemaakt kan worden.

client, Briefing & context

 Opdracht: several projects 

for the Rotterdam based singer-

songwriter Ntjam Rosie. 

 

products

- Artwork & illustrations

- Coverart & website

- Identity & print

2011/2012 © Studio voor Visuele  
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morning glow / space of you
De Rotterdamse zangeres 
Ntjam Rosie is een rijzende 
ster. Eind 2010 kwam haar 
nieuwe album ‘Elle’ uit met 
daarop een mix van nu-soul, 
jazz en world. Ntjam vroeg 
de Studio voor Visuele Pop.
Cultuur om haar tweede 
single Morning Glow / Space 
of you te ontwerpen. Als 
promotie-single is hij gedrukt 
in oplage 300 en virtueel te 
koop via iTunes. 

live at grounds
In het najaar van 2011 heeft 
zij in de Rotterdamse club 
GROUNDS een live registratie 
opgenomen in beeld en geluid.

Ntjam Rosie vroeg de Studio 
voor Visuele Pop.Cultuur om 
de albumhoes voor ‘live at 
Grounds’ te ontwerpen. Deze 
wordt verkocht bij optredens 
en via de website WWW.
NTJAMROSIE.COM
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Welcome

TourdaTes

jAN	7, 	2013; 	20:00
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Ny	cONceRT:	
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wiTh	meTROpOle	
ORchesTRA

dec	1 , 	2013; 	9 :00	
Tv	NedeRlANd	1

NTjAm	ROsie	@
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TWeeTs

NTjAmROsie :	
On my way 2 
Amsterdam 

to an interview 
about my new 
album. Plus a fitting 
for the “ELLE 
personal style 
awards” #funstuff 
#newalbum #promo
19	miNUTes	AgO	fROm	
TwiTTeR	fOR	 iphONe

NTjAmROsie :	
On my way 2 
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to an interview 
about my new 
album. Plus a fitting 
for the “ELLE 
personal style 
awards” #funstuff 
#newalbum #promo
19	miNUTes	AgO	fROm	
TwiTTeR	fOR	 iphONe

NTjAmROsie :	
On my way 2 
Amsterdam 

to an interview 
about my new 
album. Plus a fitting 
for the “ELLE 

2009	was	a	successful	year	for	Ntjam	Rosie.	she	
graduated	from	the	codarts	conservatory	as	a	bachelor	
of	music.	she	majored	in	latin	singing	and	minored	in	
teaching.	she	won	the	music	matters	Award	gaining	her	
the	title	of	music	ambassador	in	Rotterdam	during	2010.	
According	to	the	jury,	Ntjam	Rosie	raised	the	temperature	
from	the	very	first	moment.	Apparently	it	wasn’t	enough,	on	
the	same	day	she	also	won	the	‘mcN	world	Up!	Award’	for	
most	promising	talent	during	the	first	edition	of	the	dutch	
world	music	day.	The	jury	stated:	“her	powerful	voice	and	
distinctive	style	creates	an	astonishing	set	full	of	soul	and	
energy.”

ABOUT	>	NTjAm	ROsie

NTjAm	ROsie	AT	The	
BAck	Of	BeyONd

News	•	ABOUT	 •	discOgRAphy	 •	 imAges	 •	mediA	 •	cONTAcT

>	dOwNlOAd	( i tunes)
>	BUy	ONliNe

>	dOwNlOAd	( i tunes) >	wATch	(youtube)

> 	dOwNlOAf	BiO	 (dUTch) .pdf
>	dOwNlOAf	BiO	 (eNglish) .pdf

sUBscRiBe	TO

NewsleTTeR

dOwNlOAd

>	pResskiT.Z ip

dOwNlOAd

>	BiO_ROsie .dOc

sampler

04. 	lOve	 is 	cAlliNg

mANAgemeNT
vision4Talent
jim	verschelden
+31	6	290	675	74
mildred	cairo
+31	6	176	73	773
info@vision4talent.com
www.vision4talent.com

pRess	&	Tv	pROmOTiON
incrowd	entertainment
josé	lensink	
+31	20	618	87	99
info@incrowdentertainment.nl
www.incrowdentertainment.nl

disTRiBUTiON
coast	to	coast	Bv
www.coasttocoast.nl
info@coasttocoast.nl

RecORdlABel
gentle	daze	
Rosie	Boei
+31	0	00	00	00	00
info@gentledaze.com
www.gentledaze.com

conTacT
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Identity Gentle Daze

CONTACT

LINKSBLOG

Welcome to Gentle Daze

Ntjam Rosie, Vocal Coach-Artist-Singer-
Lyricist-Songwriter-Dreamer-Musician-
Lover of all that is, sharing her thoughts 
on Music and fashion. . .welcome!




