Programma 2019
Poel
Harmonie De Neerschelde AFGELAST

13:30 - 14:30

Leerkracht: Lieven Dobbelaere – Optreden van een groot harmonieorkest met een
prachtig, toegankelijk programma! Een streepje filmmuziek, leuke klassieke muziek,...
gebracht op een mooi niveau!
GEJO jeugdorkest AFGELAST

16:30 - 17:30

Leerkrachten: Renate Spelmans, Joeri Van Hove – Enthousiast jong muzikaal geweld
olv Joeri Van Hove.

Poel blauwe zaal/kapel
Prokofief & friends

10:30 - 11:30

Leerkrachten: Veerle Verhaegen, Elisa Medinilla, Stephanie Proot, Hilde Geiregat –
Was het ooit zo spannend geweest als Peter naar zijn grootvader had geluisterd?
Jonge pianisten putten hun inspiratie uit dit sprookje van de Russische componist
Sergei Prokofiev voor een voorstelling vol stoutmoedigheid, heroïek en happy ends..
Filmmuziek

12:00 - 13:30

Leerkracht: Elly Deflo – Kaskrakers uit de filmwereld vertolkt op piano.
BP-var-rep-min

14:30 - 15:30

Leerkrachten: Marc Maes, Frank Heye, Kristof Martens, Bart Naessens, Lucie de Ley,
Clara Van den Bremt – Leerlingen begeleidingspraktijk creëren variaties,
improvisaties, instant-composities, minimal music, repetitieve muziek en zowaar een
stukje kameropera!
Het alfabet concert

16:00 - 17:30

Leerkrachten: Clara Van den Bremt, Tomma Wessel – Eén muziekstuk per letter. Op
piano reizen we doorheen het hele alfabet!

Poel rode zaal
How low can you go?
Leerkracht: Ariel Eberstein – Ontdekt het contrabas universum.
Saturday Pool Gang
Leerkrachten: Marie-Anne Standaert – Het wordt stilaan een mooie traditie: het Poel
Parcours wordt op gang geblazen door de Saturday Pool Gang en ‘t Mouvement: twee
bigband projecten olv Marie-Anne Standaert. Ze brengen een mix van jazz, swing,

10:30 - 11:00

latin, funk, ballads of meer hippere moderne grooves, voor elk wat wils, maar met veel
enthousiasme en goesting!
't Mouvement

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Leerkracht: Marie-Anne Standaert – Het wordt stilaan een mooie traditie: het Poel
Parcours wordt op gang geblazen door de Saturday Pool Gang en ‘t Mouvement: twee
bigband projecten olv Marie-Anne Standaert. Ze brengen een mix van jazz, swing,
latin, funk, ballads of meer hippere moderne grooves, voor elk wat wils, maar met veel
enthousiasme en goesting!
Saxopoel

14:30 - 15:00

Leerkrachten: Pieter Pellens, Joke Van Lent, Raf Minten, Astrid Tison – Optreden van
alle saxofonisten van de academie (Drongen, Evergem, Gent), saxofoon-orkest met
zowel beginners als gevorderden.
Flamenco

15:00 - 15:30

Leerkracht: Alexander Preuss – Sinds kort kan je op onze academie flamenco gitaar
volgen onder deskundige leiding van Alexander Preuss.
Folk

15:30 - 16:00

Leerkrachten: Naomi Vercauteren, An-Sofie Noppe, Jeroen Laureyssens, Birgit
Bornauw, Jeroen Knapen, Alexander Preuss, Lakshmi Matthieu (vervanger: Lara
Verbeeck) – De leerlingen van de folkafdeling spelen vol enthousiasme nummers
waar ze een heel jaar aan gewerkt hebben. Je hoort doedelzakken, gitaren, zangers,
violen en accordeons. Kom luisteren naar dit levendig folk optreden!
Fanfare

16:00 - 16:30

Leerkracht: Lieven Dobbelaere – Net zoals vorig jaar een optochtje met de leerlingen
van Lieven Dobbelaere.
Naar de ruimte – initiatie

16:30 - 17:00

Leerkrachten: Lisa Couck, Sarah Jelassi, Linde Denys, Tine Vandenbussche, Astrid
Verstuyft – De kleinste kinderen van de kunstacademie bundelen hun krachten en
trekken voor hun toonmoment naar de ruimte! Ze experimenteren tussen de sterren
en de maan, zingen over vliegen en zweven en maken de gekste space-sounds uit
het heelal. Kom je hun eerste podiumervaring bewonderen?

Poel balletklas
Workshop dansinitiatie 6-8 jaar
Leerkracht: Elke Blomme – Balletinitiatie voor kinderen van het tweede en derde
leerjaar.

11:30 - 12:30

Dansvoorstellingen

14:30 - 16:30

Leerkrachten: Rosine Bogaert, Emily De Clercq – Voorstelling door de leerlingen dans
Workshop dans volwassenen

16:30 - 17:00

Poel A003
Workshop Tuba

14:30 - 15:30

Leerkracht: Jeroen Verleden – Maak kennis of verdiep je vaardigheden tijdens de
workshop tuba.
Workshop flamenco-gitaar

15:30 - 16:30

Leerkracht: Alexander Preuss – Sinds kort kan je op onze academie flamenco-gitaar
volgen onder deskundige leiding van Alexander Preuss. Maak tijdens deze workshop
kennis met deze discipline.
Workshop piano

16:30 - 17:30

Leerkracht: Lieve Van der Plaetsen – 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! Het eerste deel is een
demonstratieles, nadien kunnen geïnteresseerden zelf actief deelnemen

Poel A004
Workshop cello

14:00 - 15:00

Leerkracht: Vincent Werbroeck – Maak kennis met de cello of verdiep je vaardigheden
tijdens de workshop.
Workshop elektrische gitaar

16:00 - 17:00

Leerkracht: Bart Vervaeck – Maak kennis of verdiep je vaardigheden tijdens de
workshop elektrische gitaar.

Poel A005
Kleinkunst

13:00 - 13:30

Leerkrachten: An-Sofie Noppe, Lieven Debrauwer – De leerlingen Kleinkunst brengen
hun beste, grappigste, ontroerendste, meest verrassende en vooral eigen songs en
teksten. Genialiteit verzekerd
Workshop Kleinkunst
Leerkracht: Lieven Debrauwer – Maak kennis of verdiep je vaardigheden tijdens de
workshop kleinkunst.

13:30 - 14:30

Workshop Children’s Music Laboratory

15:00 - 16:00

Leerkracht: Lieve Van der Plaetsen – Het Children’s Music Laboratory programma
(afgekort: CML) is ontworpen als voorbereidende cursus voor instrumentaal onderwijs
en als begeleidend programma tijdens de eerste jaren van het instrumentaal
onderwijs. Het helpt bij het ontwikkelen van de nodige motorische, sociale en muzikale
vaardigheden en bij het opbouwen van concentratie. Gebaseerd op de filosofie van de
Suzukimethodiek en op resultaten van wetenschappelijke studies over de ontwikkeling
van kinderen is Elena Enrico sinds 30 jaar bezig met de ontwikkeling van dit
programma. Vandaag is CML een “weg” die zowel in het Suzuki-onderwijs als ook in
het traditionele muziekonderwijs en zelfs in het reguliere peuter-, kleuter- en
basisonderwijs bewandeld kan worden. Tijdens de CML cursussen leren kinderen
grove en fijne motoriek (nodig voor het bespelen van een instrument), coördinatie,
discipline en studiehouding. CML helpt bij de ontwikkeling van het melodische,
harmonische en ritmische gevoel. CML ondersteunt tevens het structuurdenken en het
geheugen. Het eerste deel is een demonstratieles, nadien kunnen geïnteresseerden
zelf actief deelnemen.
Workshop tune learning session (TLS)

16:30 - 17:30

Leerkracht: Jeroen Laureyssens – Breng gerust je eigen instrument mee voor de TLS
(Tune Learning Sessions of Tupe Leren Spelen), waarbij folkliedjes aangeleerd
worden.

Poel B002
Workshop beeldende kunsten
Leerkrachten: Rose Moens, Jonas De Rave – Sinds dit schooljaar wordt in de
wijkafdeling van Evergem de opleiding Beeldende Kunst gegeven. Voor deze
workshop wordt de link gelegd tussen beeldende kunst en muziek door middel van de
CD, de ‘Muzikale kaart van de Brugse Poort’. Deze cd werd geboren uit een project
dat werd geleid door Jonas De Rave en Bij’ De Vieze Gasten. Er werden
liedjesschrijvers, muzikanten, tekstschrijvers, zangers, producers en techniekers aan
het werk gezet om samen een prachtige, gevarieerde cd te maken. De cd staat dan
wel vol met mooie, groovy en spannende nummers, de hoes van de cd is wit
gebleven. Dit bracht Jonas De Rave (accordeon JPR) en Rose Moens (afdeling
Beeldende Kunsten) op het idee om beeldende kunstenaars, muzikanten en
leerlingen van de afdeling beeldende kunsten samen te brengen en de cd’s te maken
tot unieke kunstwerkjes. Het is toegelaten om tijdens de voorstelling van de cd en de
workshops van beeld te participeren en je potlood, penseel en inkt de vrije loop te
laten en zelf aan de slag te gaan en met een unieke, eigenzinnige cd naar huis te
gaan!

Poel B007

13:00 - 16:00

Workshop: Sprookjes? Spannend! 8-10 jaar

14:00 - 15:30

Leerkracht: Hilde Maris – Voor fantasierijke spelers en vertellers van 8 tot 10 jaar (11
tot 12 jaar in D002). Sprookjes en fantasie-verhalen. Kom ze ook mee vertellen,
fluisteren, spelen of tonen. Ouders welkom als instant-publiek.

Poel B101, B102, B104
Festival oude muziek

12:30 - 13:00

Leerkrachten: Jean-Philippe Poncin, Marleen Leicher, Patrick Laureys – Loop binnen
in de klas van de oude muziek-afdeling. Laat je verrassen door de uitgebreide
verzameling oude instrumenten en ontdek hun bijzondere klank. Doorlopende
instrumentententoonstelling & gevarieerde concertjes. Concert: 12:30-13:00
Workshop chalumeau (enkelriet instrument uit de barok) & klassieke klarineten
blokfluit Concert: 14:00-14:30 Workshop cornetto of zink en natuurtrompet Concert:
16:00-16:30
Workshop chalumeau & klassieke klarinet en blokfluit

13:00 - 14:00

Leerkrachten Jean-Philippe Poncin, Patrick Laureys Workshop chalumeau (enkelriet
instrument uit de barok) & klassieke klarinet (J.P. Poncin) en blokfluit (Patrick
Laureys).
Festival oude muziek

14:00 - 14:30

Leerkrachten Jean-Philippe Poncin, Marleen Leicher, Patrick Laureys Loop binnen in
de klas van de oude muziek-afdeling. Laat je verrassen door de uitgebreide
verzameling oude instrumenten en ontdek hun bijzondere klank. Doorlopende
instrumentententoonstelling & gevarieerde concertjes. Concert: 12:30-13:00
Workshop chalumeau (enkelriet instrument uit de barok) & klassieke klarineten
blokfluit Concert: 14:00-14:30 Workshop cornetto of zink en natuurtrompet Concert:
16:00-16:30
Workshop cornetto en natuurtrompet

15:00 - 16:00

Leerkrachten Marleen Leicher, Sander Kintaert Workshop cornetto of zink
(renaissance blaasinstrument, M. Leicher) en natuurtrompet (S. Kintaert)
Festival oude muziek
Leerkrachten Jean-Philippe Poncin, Marleen Leicher, Patrick Laureys Loop binnen in
de klas van de oude muziek-afdeling. Laat je verrassen door de uitgebreide
verzameling oude instrumenten en ontdek hun bijzondere klank. Doorlopende
instrumentententoonstelling & gevarieerde concertjes.

Drabstraat D006

16:00 - 16:30

Tuba ensemble

11:30 - 12:00

Leerkrachten Jeroen Verleden Leerlingen uit de tubaklas bundelen hun krachten en
geven een gezamelijk optreden als tuba-ensemble. Zij brengen een programma van
bekende melodieën, speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd voor tubaensemble. Warme en diepe klanken verzekerd.
Jazz combo festival

12:00 - 17:30

Leerkrachten Marie-Anne Standaert en alle leraars JPR In de afdeling Jazz/Pop/Rock
(JPR) zijn er een 40-tal combos, die wekelijks samen repeteren: een grote diversiteit
van stijlen, leeftijden, niveaus,.... Op het Poel Parcours kan u doorlopend genieten van
een bloemlezing uit deze combo avonturen. Kom gezellig naar de binnentuin van blok
D en laat je verrassen.

Drabstraat D002 loge
Work in progress

10:30 - 11:30

Leerkrachten: Isolde Van der Goten (vervangen door: Rik Debonne, Sylvie Wille en
Arno Roesems) – Toonmoment van de klas muzieklab therapie.
Workshop: Sprookjes? Spannend! 11-12 jaar

14:00 - 15:30

Leerkrachten Lina De Cock Voor fantasierijke spelers en vertellers van 11 tot 12 jaar
(8 tot 10 jaar in Rode Zaal).

Drabstraat D003
Groepsmusiceren

12:00 - 12:30

Leerkrachten Patrick Laureys Musiceren in kleine bezetting met diverse instrumenten.

ACV grote zaal
Koffieconcertje

10:00 - 11:00

Leerkrachten: Sylvie Van Esch, Bianca Francken, Sven Beerens. Voorstelling
leerlingen samenspel dwarsfluit, accordeon en slagwerk met pianobegeleiding.
Dubbel vs enkel
Leerkrachten: Severine Sierens, Carola Dieraert. Het heeft een zwarte kleur met veel
kleppen en we bespelen het met een riet. De leerlingen hobo en klarinet toveren u
helemaal weg met hun wondermooie klanken.
Voorstelling muzieklab (MCV)

11:00 - 12:00

Leerkrachten: Jens De Bruyne & leerkrachten MCV. Voorstelling van de verschillende
klassen Muzieklab (MCV, vroeger AMV of notenleer genoemd). Repetities in blok D,

13:30 - 15:00

verschillende klassen op de eerste verdieping.
GO! guitars

15:30 - 17:30

Leerkrachten: Ilona Lakatos, Marleen Casteele, Thomas de Schepper, Gert
Vermeulen, Marijke Hellemans, Luciano Massa, Xavier Roels. Gitaar komt aan bod als
solo-instrument, in ensemble, als begeleidingsinstrument en in duo en trio.

Sint-Michielskerk
Cello ensemble

10:30 - 11:30

Leerkrachten: Lieven Baert, Vincent Werbrouck. Van Bach tot Bowie...
De gevoelige snaar

12:00 - 12:30

Leerkrachten: Mieke De Geyter, Brigitte Stepman, Gisela Cammaert. Wij staan... met
vele violen... groot en klein... op het podium, om terug de mooiste muziek uit onze
mouwen te toveren.
Soundpainting

14:00 - 15:00

Leerkrachten: Johan Sabbe. Optreden van de leerlingen Soundpainting.
Robinson Crusoë ensemble

16:00 - 17:00

Leerkrachten: Lieven Baert, Pieter Pellens, Elisa Medinilla. Het Robinson Crusoë
Ensemble wordt ingezet bij de meest precaire situaties op ruig en gevaarlijk onbekend
terrein. Zelfredzaamheid, solidariteit, muzikaal kameleonschap en een nooit aflatend
geloof in een goede afloop zijn ons handelsmerk.

Sint-Niklaaskerk
Sonores Symfonisch orkest + Taha Posman

11:30 - 12:30

Leerkrachten: Joeri Van Hove. Bruisend Symfonisch Orkest brengt een ouverture en
het pianoconcerto van Shostakovich met als solist Taha Posman o.l.v. Joeri Van hove.
Vox MAGO: Vlaamse en Engelse Magistrale Anthems

14:00 - 15:00

Leerkrachten: Patrick Debrabandere. In dit korte optreden vertolkt Vox Mago een
aantal werken van de Engelse kathedraalcomponist Stanford en de Vlaamse
componist Van Hulse. Oordeel zelf over de kwaliteit van onze Vlaamse componisten
in deze magistrale werken voor koor en orgel in de Sint-Niklaaskerk.
Kinderkoor
Leerkrachten: Johannes De Wilde.

15:30 - 16:00

Jeugdkoor

16:30 - 17:00

Leerkrachten: Johannes De Wilde.

Rondleiding Poel
De partij van de verbeelding

11:00 - 12:00

Leerkrachten: Karen De Visscher. De visionaire kandidaten van de partij van de
verbeelding leiden je door en rond de academie en stellen hun toekomstplannen voor.

Blok B + buitenlocaties
Tentoonstelling beeldende kunst
Leerkrachten: Rose Moens. Leerlingen van Rose Moens stellen hun werken tentoon
in de gangen van blok B en op verschillende buitenlocaties.

10:30 - 17:30

