Programma 2017
Poel 1
Jazz combo's jongeren

13:00 - 13:30

Binnen de afdeling jazz en pop hebben we een aantal combos, specifiek gericht naar
onze jongste muzikanten, onze tieners. Ze geven sowieso het beste van zichzelf en
voor velen is het hun eerste echte optreden vandaag, spannend!
De Fanfare

14:00 - 14:30

De fanfare is een buurtorkest van de Brugse Poort en kan als vak samenspel worden
genomen in de muziekschool de Poel. Iedereen is welkom! We brengen muziek van
over de hele wereld die we steken in een leuk en vooral zot jasje. Bij regenweer wordt
uitgeweken naar de Faculteit Architectuur - Campus Sint-Lucas Gent.
Jazz combo's jongeren

15:30 - 16:00

Binnen de afdeling jazz en pop hebben we een aantal combos, specifiek gericht naar
onze jongste muzikanten, onze tieners. Ze geven sowieso het beste van zichzelf en
voor velen is het hun eerste echte optreden vandaag, spannend!
Gantango

17:00 - 17:30

Kort maar des te krachtiger moment met authentieke, meeslepende en stampende
tangomuziek zowel voor een luisterend als een dansend publiek.

Poel 2
Saturday Pool Gang

11:00 - 12:00

De Bigbands, de grootste formatie binnen het jazz gegeven, brengen een concert vol
afwisseling van stijlen : swing, funk, latin, ... kortom: Sectiewerk, improvisatie, energie
en good vibes alom! Ongeveer eeen 20 tal muzikanten per band geven het beste van
zichzelf! Bij regenweer wordt uitgeweken naar de Rode zaal.
't Mouvement

12:00 - 13:00

De Bigbands, de grootste formatie binnen het jazz gegeven, brengen een concert vol
afwisseling van stijlen: swing, funk, latin, ... kortom : Sectiewerk, improvisatie, energie
en good vibes alom! Ongeveer eeen 20 tal muzikanten per band geven het beste van
zichzelf! Bij regenweer wordt uitgeweken naar de Rode zaal.
Singing all together
AMV + jazz combo's Bij regenweer wordt uitgeweken naar het ACV.
Harmonie De Neerschelde
Veel leerlingen van de school spelen actief mee in dit prachtige orkest, waar zowel de

13:30 - 14:00

houten- en koperen blaasinstrumenten alsook alle slagwerkinstrumenten van de partij
zijn. Het orkest brengt een gevarieerd programma gaande van mooie klassieke

14:30 - 15:30

ouvertures tot imposante filmmuziek.
Folk

16:30 - 17:00

De Folkband van de Poel: Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe klinken ze? Kom ze zelf
beluisteren tijdens het Poel Parcours waar ze traditionele melodieën en folkmelodieën
een fris en swingend arrangement geven onder leiding van de leerkrachten folk aan
de Poel. Ze spelen voor u op violen, doedelzakken, gitaren, diatonische accordeons,
draailieren en ze zingen ook liederen! Een niet te missen concert dus!

Poel dansvloer
Waterwereld/Black or White

16:00 - 16:30

Poel blauwe zaal/kapel
Piano... en zo

10:00 - 11:00

Dansen van Bach, minimalistische moderne klanken, kleuren van Debussy, fijne
Russische pareltjes: de leerlingen brengen uiteenlopende pianomuziek tot leven
tijdens dit gezellige concertje. Bekende en minder bekende liedjes werden hiervoor
ontleed, een kortfilm geanalyseerd en van nieuwe muziek voorzien, een 6-handige
blues krijgt plots een ander kleedje... De leerlingen begeleidingspraktijk slaan hun
creatieve handen ineen en brengen hun versie en hun visie naar voor!
A Cowboy's Tale

11:00 - 12:00

Een eenzame cowboy neemt ons mee op reis door de wereld in heel veel drankjes...
Robert Schumann

12:00 - 13:00

leerlingen uit de klassen van Hilde, Veerle, Elisa en Stephanie nemen jullie mee naar
de wondere wereld van Robert Schumann en zijn huiselijke etiquette. Ontdekken jullie
samen met hen de leefwereld van deze topper uit de romantische pianomuziek?
Piano en Co.

13:30 - 14:30

Pianomuziek en meer, u aangeboden door leerlingen van Annick Ryckaert, Lut
Ryngaert en Kristof Martens
Cabaret en Mozart
Cabaret in klank en beeld. De operaklas speelt en zingt fragmenten uit opera's van
W.A.Mozart.
Piano Places
De piano staat centraal in de ruimte en de klanken van de piano vullen die ruimte,
sommige nieuwe geluiden komen via de bewerkte snaren in de ruimte, het ritme van

14:30 - 15:30

de muziek en de sfeer van de muziek zal je dichter bij de natuur brengen.
L'embarquement en In the Ghetto

15:30 - 16:00
16:30 - 17:00

Jolige Valse-Musette voor 2 piano's. Roma muziek : van donker tot dansend.

Poel rode zaal
Word in Progress

10:00 - 12:00

Een kijkje in de woordateliers. Samen met de woordleerlingen kunnen nieuwsgierige
kinderen deelnemen aan spel- en impro-oefeningen. De woordleerlingen brengen ook
nog een aantal teksten en gedichten.
GO-guitars

14:00 - 15:30

Gitaar komt aan bod als solo-instrument, in ensemble, als begeleidingsinstrument en
in duo en trio.
Voor het ontbijt van Eugene O'Neill

16:30 - 17:30

Een beklijvende vertolking door Lia De Cuyper van de Eenakter "Voor het Ontbijt" van
Eugene O'' Neill. Ze vertelt het schrijnende verhaal van een bedrogen echtgenote. Na
Scala, Campo en andere Gentse gezelschappen schittert Lia in de toneelklas.

Poel balletklas
Workshop dans

12:30 - 13:00

Poel koer blok C
Percussion @Blok C & Marching Band

12:00 - 12:30

Poel A004
Workshop piano

14:00 - 14:30

Workshop piano

15:00 - 15:30

Poel A005
Begeleiden in de Praktijk

12:00 - 12:30

De leerlingen tonen in de praktijk hoe ze andere musici kunnen begeleiden in diverse
stijlen, zowel op piano als orgel. Zowel bestaande literatuur als eigen creaties komen
aan bod.
Workshop cello

14:30 - 15:00

Drabstraat binnentuin
Jazz en pop combo's

11:00 - 17:00

Drabstraat D002
Workshop folk

14:00 - 15:00

Drabstraat D003
Barokmuziek

12:30 - 13:30

Toonmoment blokfluit - klavecimbel

ACV 1
Fluiten op wandel

10:00 - 10:30

Fluitensemble met begeleiding van accordeon en piano brengen muziek van
Telemann tot Berlioz
Pianokriebels

11:00 - 12:00

Een frisse duik in het pianorepertoire.
De bende van de strijkers

14:30 - 15:00

Grote strijkersgroep brengt een mix van genres. Van ingetogen tot swingend.
Yes, we play together

15:00 - 15:30

Komt allen daarheen...de violisten van alle vioolklassen spelen samen en het wordt
een sprankelendtwinkelendlicht jiggs programma
Fagotensemble

16:00 - 16:30

4'33"

16:30 - 17:30

In 1952 vereeuwigt componist John Cage de schoonheid van de stilte in één van zijn
bekendste stukken, dat zonder meer vier minuten en drieëndertig seconden stilte
beslaat. Saxofonen worden gesmeerd, piano's geprepareerd en de oude taperecorder
wordt terug van onder het stof gehaald. In een ode aan de geluidsmeester creëren
leerlingen aan de hand van eigen field recordings, een amalgaam van bouten en
moeren en een paar kleppen een originele en eigentijdse soundscape.

ACV 2
Dubbel vs Enkel

De leerlingen hobo en klarinet van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Gent
laten je van dichtbij kennis maken met hun tak van de houtblazersfamilie.

11:00 - 11:30

Workshop klarinet

11:30 - 12:00

Soundpainting

12:00 - 12:30

Workshop soundpainting

12:30 - 13:00

Workshop AMV (notenleer) kinderen

14:00 - 14:30

Workshop AMV (notenleer) volwassenen

15:00 - 15:30

Workshop tuba

16:00 - 16:30

ACV 3
Workshop jazz gitaar

12:00 - 12:30

Hotsy Totsy
Jazz & Beyond

14:00 - 17:30

De zangklassen van Paola Marquez, Jimmy Colman, Emilie Leysen & Helena Maes
slaan de handen & stemmen in elkaar. Kom je mee genieten? Let's get wild!!

Sint-Michielskerk
Dubbelconcerto's van Antonio Vivaldi

10:00 - 11:00

Cello ensemble en Cruccifix van Fiocco

11:30 - 12:30

La bocca, i piedi, il suono

15:30 - 16:30

Salvatore Sciarrino's monumentale compositie 'la bocca, i piedi, il suono' (de mond, de
voeten, de klank) voor 4 solisten en 100 bewegende saxofonisten wordt dit jaar
uitgevoerd door de leerkrachten én leerlingen saxofoon. Dit in de prachtige SintMichielskerk van Gent.

Sint-Niklaaskerk
Concertkoor VOX MAGO

14:00 - 15:00

Vespers|Requiem Mozart
Kinder- en jeugdkoor

15:00 - 16:00

Sint-Lucas fac. architectuur
Folk

15:30 - 16:00

De Folkband van de Poel: Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe klinken ze? Kom ze zelf
beluisteren tijdens het Poel Parcours waar ze traditionele melodieën en folkmelodieën
een fris en swingend arrangement geven onder leiding van de leerkrachten folk aan
de Poel. Ze spelen voor u op violen, doedelzakken, gitaren, diatonische accordeons,
draailieren en ze zingen ook liederen! Een niet te missen concert dus!

Piano mobiel
Piano

13:00 - 13:30

Zingend samen

14:00 - 14:30

Tutti, duo, trio, sextet , allen kleuren de samenzang als nooit tevoren!
Pianisten

15:00 - 15:30

De piano staat centraal in de ruimte en de klanken van de piano vullen die ruimte,
sommige nieuwe geluiden komen via de bewerkte snaren in de ruimte, het ritme van
de muziek en de sfeer van de muziek zal je dichter bij de natuur brengen.

Omgeving Poel
Heldenparcours
De studenten welsprekendheid en anderstaligen nemen je mee op een uitgestippelde
rondleiding en laten je kennismaken met hun helden en anti-helden in Gent. Het
parcours ligt binnen een straal van 500 meter van de academie. Start aan de
academie, Poel 17.

13:30 - 15:30

