Programma 2018
Poel 1
Narayana's Cows

13:30 - 14:00

“Narayana was een Indiase wiskundige in de 14e eeuw, die het volgende probleem
voorstelde: een koe produceert elk jaar één kalf. Vanaf het vierde jaar begint elk kalf
aan het begin van elk jaar met één kalf. Hoeveel koeien zijn er in totaal na,
bijvoorbeeld, 17 jaar?” De saxofonisten van de Poel helpen u alvast met tellen...
Voordracht: Linde Reggers Bij regenweer: Rode zaal
Pop combo's

15:00 - 15:30

De Jazz en Pop afdeling wil zich van zijn enthousiaste en creatieve kant laten zien,
met optredens, de hele dag door, op verschillende locaties. Jongeren en
tienercombo's in de spotlights.
Pop combo's

16:00 - 16:30

De Jazz en Pop afdeling wil zich van zijn enthousiaste en creatieve kant laten zien,
met optredens, de hele dag door, op verschillende locaties. Jongeren en
tienercombo's in de spotlights.

Poel 2
Saturday Pool Gang

11:00 - 12:00

De Jazz en Pop afdeling wil zich van zijn enthousiaste en creatieve kant laten zien,
met optredens, de hele dag door, op verschillende locaties. Bigband van de
academie. Bij regenweer wordt uitgeweken naar de Rode zaal.
Plechtige opening
't Mouvement
Zolang tijdreizen een sciencefictionverhaal is, is bigband ’t Mouvement graag de
ambassadeur van felgesmaakte swingklassiekers. Denk aan Duke Ellington, Count
Basie, Gene Krupa, Fletcher Henderson en vele anderen uit de jaren 30 en 40. Dat
het hiermee een nichepubliek overstijgt, bewijzen optredens in allerlei Gentse cafés,
op zomerfestivals en Lindy Hop dansfeesten in binnen- en buitenland. Haar rijke
swingrepertoire heeft ’t Mouvement aangevuld met moderner werk waarin latin
grooves, funk en fusion de overhand nemen. Dat er daarnaast ook nog plaats is voor
een Charles Mingusrepertoire, onderlijnt het schizofrene karakter van deze leutige
bende. ‘t Mouvement telt meer dan twintig muzikanten: trompettisten, saxofonisten,
trombonisten en een uitgebreide ritmesectie die wekelijks ijverig repeteren in hun
vaste stek in de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Gent. Trompettiste MarieAnne Standaert houdt deze eigenwijze maar overenthousiaste bende strak in het

12:00 - 12:30

gareel. Dit jaar mag ’t Mouvement 10 kaarsjes uitblazen, een jubilee die we graag met
iedereen vieren!
Harmonie Guy Duijck

12:30 - 13:30

14:00 - 15:00

Het harmonieorkest "Guy Duijck" uit Evergem werd gesticht in 1980. De harmonie
staat dus al 38 jaar synoniem voor muziek op een hoog niveau in een aangename
sfeer. De harmonie is geklasseerd in ere-afdeling. In samenwerking met de Fanfare
'Willen Is Kunnen' uit Wippelgem heeft het harmonieorkest GEJO opgericht: het GrootEvergems JeugdOrkest. Vandaag spelen solisten uit het GEJO samen met het
harmonieorkest "Guy Duijck". Bij regenweer wordt uitgeweken naar het ACV.
AMV + folk

15:30 - 16:00

Dit jaar worden de leerlingen van notenleer begeleid door leerkrachten en leerlingen
uit de afdeling Folk.
Minibal Poelband

16:30 - 17:00

De leerlingen van de folkafdeling vormen een folkorkest met violen, accordeons,
doedelzakken, gitaren en zangers! Laat je meeslepen door mooie melodieën en
arrangementen. Kom dansen, luisteren en vooral genieten!

Poel blauwe zaal/kapel
Dance around the world

10:00 - 11:00

Leerlingen uit de pianoklassen van Lut Ryngaert en Annick Ryckaert brengen
dansende pianomuziek.
Pià en Françette

11:30 - 12:30

Muzikale herdenking van Wereldoorlog II, door verschillende kinderen en jongeren,
met participatie van de ouders en het publiek! Niet meedoen is geen optie ;-)
Onderonsjes

12:30 - 13:30

Kamerensembles (viool, cello, piano) geven het beste van zichzelf. Multicultureel en
openhartig.
Juffrouw wil jij de Polka leren?

13:30 - 14:30

Leerlingen uit de pianoklassen van Lut Ryngaert en Annick Ryckaert nodigen u uit ten
dans. Een vrolijke mengeling van korte dansstukjes, al dan niet vierhandig gebracht.
Opera betoverd!

15:00 - 15:30

De leerlingen van de lyrische klas brengen operafragmenten scènisch tot leven.
Sing!
Een bonte verzameling liederen gebracht door de zangklas van Ann De Prest.

15:30 - 16:00

Soundpainting

16:00 - 17:00

Info tekst volgt nog.
Beestenboel

17:00 - 18:00

Leerlingen uit de pianoklassen van Hilde, Veerle, Elisa, Thomas en Stephanie
brengen voor jullie een muzikaal avontuur vol dierenplezier. Maak jullie klaar voor een
bangelijke beestenboel!!

Poel rode zaal
Lilith@online

10:00 - 10:30

Er komt nogal wat bij kijken als je als vrouw geboren wordt. Alles begint met een
mogelijke dood. Borstkanker. Verkracht in een burgeroorlog. Gestikt in een
wasmachine.
GO-guitars

14:00 - 15:30

Gitaar komt aan bod als solo-instrument, in ensemble, als begeleidingsinstrument en
in duo en trio.
Workshop beestig babbelen (8-10j)

14:00 - 15:30

Voor fantasierijke spelers Je probeert uit, praat, presenteert, speelt, … met
leeftijdsgenoten rond het thema ‘dieren’. Ouders kijken en spelen mee in deze
‘beestig’ leuke bedoening! Beestig Babbelen: om als ouder en kind te proeven van
een woordles. Voor kinderen van 8 tot 10 jaar.
Workshop beestig babbelen (8-10j)

14:00 - 15:30

Voor fantasierijke spelers. Je probeert uit, praat, presenteert, speelt, … met
leeftijdsgenoten rond het thema ‘dieren’. Ouders kijken en spelen mee in deze
‘beestig’ leuke bedoening! Beestig Babbelen: om als ouder en kind te proeven van
een woordles. Voor 8-10 jarigen.
Tragikomisch of komitragisch???

16:00 - 17:00

Kom het ontdekken tijdens de try-out voorstelling van het afstudeerproject “Rauw” van
de studenten toneel Hogere III. Op de slappe koord van komedie naar tragedie of
omgekeerd. Met een knipoog van Bob Selderslaghs naar Jean Baptiste Molière.

Poel balletklas
Dansvoorstellingen
Voorstelling door de leerlingen dans
Workshop urban dance

11:00 - 13:00

13u30: urban dance 14u: modern jazz 14u30: ballet volwassenen 15u: ballet 8 tot 12
jaar 15u30: dansinitiatie 4 tot 7 jaar
Workshop modern jazz

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

13u30: urban dance 14u: modern jazz 14u30: ballet volwassenen 15u: ballet 8 tot 12
jaar 15u30: dansinitiatie 4 tot 7 jaar
Workshop ballet volwassenen

14:30 - 15:00

13u30: urban dance 14u: modern jazz 14u30: ballet volwassenen 15u: ballet 8 tot 12
jaar 15u30: dansinitiatie 4 tot 7 jaar
Workshop ballet 8-12j

15:00 - 15:30

13u30: urban dance 14u: modern jazz 14u30: ballet volwassenen 15u: ballet 8 tot 12
jaar 15u30: dansinitiatie 4 tot 7 jaar
Workshop dansinitiatie 4 tot 7 jaar

15:30 - 16:00

13u30: urban dance 14u: modern jazz 14u30: ballet volwassenen 15u: ballet 8 tot 12
jaar 15u30: dansinitiatie 4 tot 7 jaar

Poel A003
Workshop jazz gitaar

13:30 - 14:30

Wou je altijd al gitaar leren, maar kwam het er nooit van? Moet je nog een instrument
kiezen en twijfel je nog? Kom dan naar de workshop Jazz Gitaar en maak kennis met
dit instrument!
Workshop cornetto

14:30 - 15:30

Kom kennismaken met de zink of cornetto een blaasinstrument uit de Renaissance en
vroeg-Barok.Tijdens deze workshop bespreken we het instrument in al zijn facetten,
laten werken horen uit de tijdsperiode en bieden u de kans ook zelf eens te
proberen.Voor jong en oud allen welkom!
Workshop sax

15:30 - 16:00

Wou je altijd al sax leren, maar kwam het er nooit van? Moet je nog een instrument
kiezen en twijfel je nog? Kom dan naar de workshop Sax en maak kennis met dit
instrument!

Poel A004
Workshop harp
Wou je altijd al harp leren, maar kwam het er nooit van? Moet je nog een instrument
kiezen en twijfel je nog? Kom dan naar de workshop Harp en maak kennis met dit
instrument!

14:00 - 14:30

Workshop piano

14:30 - 15:30

Wou je altijd al piano leren, maar kwam het er nooit van? Moet je nog een instrument
kiezen en twijfel je nog? Kom dan naar de workshop Piano en maak kennis met dit
instrument!

Poel A005
Workshop contrabas

11:00 - 12:00

Workshop folk

14:00 - 15:00

Maak kennis met de wondere wereld van de Folkmuziek. Heb je al een instrument,
breng het gerust mee. Heb je nog nooit een instrument gespeeld, dan kan jij het hier
doen!

Poel B009
Workshop AMV

14:30 - 15:00

Maak hier kennis met de lessen notenleer.

Drabstraat binnentuin
Jazz combo's

12:00 - 16:00

Fheeta & de Westfrontband

16:00 - 16:30

West Vlaamse reggae/dancehall/kleinkunst. Fheeta zorgt samen met zijn "man van 't
front" voor een schitterende live showcase. Alles in het Westvlaams weliswaar, maar
zeker niet onbedacht.

Drabstraat D002 loge
Workshop beestig babbelen (11-12j)

14:00 - 15:30

Voor fantasierijke spelers. Je probeert uit, praat, presenteert, speelt, … met
leeftijdsgenoten rond het thema ‘dieren’. Ouders kijken en spelen mee in deze
‘beestig’ leuke bedoening! Beestig Babbelen: om als ouder en kind te proeven van
een woordles. Voor 11-12 jarigen.

Drabstraat rotonde
Work in progress
Creativiteit in het hier en nu.
Workshop klankbad

13:00 - 13:30

Maak hier kennis met de lessen kunstinitiatie, voor kinderen van 4 tot 7.
Zeefeest!

13:30 - 14:00
14:30 - 15:00

De kids van de lessen ‘Kunstinitiatie’ brengen voor jullie een mix van zang, dans en
muziek. Op speelse wijze brengen zij verschillende ontdekkingen naar voren die ze
hebben ervaren tijdens de lessen. Ze brengen een muzikaal verhaal naar voren met
als thema 'water'. Vertrekkende vanuit een persoonlijk verhaal tonen zij elk hun talent
op hun eigen unieke manier. De kids gebruikten hun fantasie en zin in muziek om dit
muzikaal verhaal tot één geheel te brengen.

Drabstraat D003
Barokmuziek

12:00 - 13:00

Toonmoment: leerlingen blokfluit en klavecimbel spelen barokmuziek.

ACV grote zaal
Flidias en de magische harp

12:30 - 13:30

Groot harpensemble speelt Muzikaal Sprookje 'Flidias en de Magische harp'. Laat je
meevoeren naar de Keltische Mythen en sagen op de heerlijke klanken van de harp.
Een muzikaal sprookje waar elk personage verklankt wordt door het grote
harpensemble en de verteller je meeneemt in het verhaal van de godin Flidias en de
hertenkoning Tuan, die zijn zoon wil bevrijden, maar daarvoor op zoek moet gaan
naar de mooiste harpmuziek van het land...
GO! guitars

15:30 - 17:00

Klassieke gitaar van solo tot ensemble.

Lekker GEC
Van klassiek tot filmmuziek

10:30 - 11:00

Leerlingen dwarsfluit, accordeon en ensemble spelen werken van oa P. Mc Cartney,
A. Piazzolla, E. Morricone, ...
Plezier aan 't klavier
Een bonte mix van klanken en kleuren, opwekkend en licht verteerbaar, zoals een
goed muzikaal aperitiefje hoort te zijn.
Restaurant is open!
Dagelijks wordt er een verse dagschotel met een grote diversiteit aan verse groenten
bereid. Daarnaast is er een ruim aanbod belegde broodjes, pasta’s, salades en soep.
De creativiteit van onze kok kent geen grenzen! Doet dit je al watertanden? Bekijk dan
onze menukaart online voor onze vaste gerechten. Al onze maaltijden (dagschotel,
pasta, soep, saladebar...) zijn 100% veganistisch. Je kan wel kaas verkrijgen bij een

11:00 - 12:00

pasta en koemelk bij koffie. Daarnaast kan er roomijs gevraagd worden voor wie geen
soja-ijs lust...
De bende van de Strijkers

12:00 - 15:00

15:00 - 16:00

Een groep violen en celli nemen je mee op wereldreis.
Piano enzo

16:00 - 17:00

Van Bach over Mozart en Kabalewsky tot filmmuziek: pianoleerlingen spelen stukken
uit alle stijlperiodes. Van beginners tot gevorderden. De leerlingen begeleidingspraktijk
brengen eigen versies van bestaande stukken en eigen composities tussen deze van
de grote meesters...

Hotsy Totsy
Jazz & Beyond

13:00 - 16:30

De zangklassen ontmoeten elkaar en u in een sfeervolle setting met heerlijke muziek

Rusthuis Ramen cafetaria
Fagottenbos

11:00 - 11:30

Één keer per jaar komen de fagotten met hun mysterieuze, melancholische, grappige,
grollende klank samen op een geheime locatie in het fagottenbos...
Dubbel versus enkel

14:30 - 15:00

Ze zijn beiden zwart met kleppen en we bespelen ze met een riet. Laat je betoveren
door de wondere wereld van de hobo en de klarinet!
Jeugdbrassband Panta Rhei

15:30 - 16:00

Geen info beschikbaar.
Kinderfanfare

16:00 - 16:30

Geen info beschikbaar.

Sint-Michielskerk
Cello ensemble

10:30 - 11:00

Voorstelling van het cello ensemble
Watermuziek
Watermuziek van Telemann voor strijkers, blokfluiten, hobo's en continuo.
Open lessen contrabas

12:00 - 12:30

Wil je weten hoe het eraan toe gaat in de lessen contrabas, kom dan naar de open les.
Enkel contrabassen

13:30 - 15:30
16:00 - 17:00

Slechts weinigen kennen de contrabas, nog minder hebben hem al eens solo gehoord
en nog minder hebben verschillende bassen samen horen spelen… Wel dit is uw kans
om deze rariteit bij te wonen! De leerlingen zullen ensemble stukjes spelen van 2 tot
14 (!) bassen samen, arco én pizzicato in verschillende stijlen (klassiek tot folk).

Omgeving Poel
Mobiele performances
PPP percusion band, Mobiele Fanfare, De Buitenste Binnenkamer, Piano Mobiel

10:00 - 18:00

