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AGENDA 

Hier een overzichtje van de 
activiteiten op dit moment: 
 
19/4 workshop Noemie Wolfs 
en Simon Casier 
22/4 workshop EVTS (zang) 
25/4workshop Jan Leyers 
27/4 klasconcert zang 
30/4 klasconcert zang 
14/5 workshop EVTS (zang) 
10-14/5 concerten samenspel 
21/5 bigband met carlo 
nardozza 
21/5 italiaanse avond 
../6 PJA jam 
30/6 yoga sessie 
 

EXTRA 

Donderdag 21/5 komt Tzar B 
naar CC Strombeek. Jullie 
kunnen hier gratis naartoe met 
je academiekaart. Misschien 
leuk aangezien ze nog vrij 
recent op onze school was 
voor een workshop? 

NIEUWSBRIEF 
APRIL 2022 

WE VLIEGEN ER WEER IN  

NOEMIE WOLFS EN SIMON CASIER•  
Op de eerste lesdag na de paasvakantie bieden we al direct een zeer 
fijne activiteit aan: een workshop van Noemie Wolfs en Simon 
Casier. Deze gaat door om 20u in de studio.  Iedereen welkom! 
 

JAN LEYERS•  
Jan Leyers komt de week erna op maandag 25 april. (ook 20u, ook 
studio) Een unicum om deze man te horen spreken over muziek. 
Niet te missen… 

EXAMENS? WIE? WAT? WAAR? 

Een aantal jaren geleden besliste onze afdeling om geen punten 
meer te geven maar feedback. Maar de examens blijven wel 
bestaan als een soort van ijkpunt waar we naartoe kunnen werken. 
Veel van deze examens zijn openbaar, dus kom zeker eens af.  
 
Een goede suggestie zijn de examens samenspel die doorgaan van 
10 tot 14 mei. Een week lang concerten van jezelf en je collega’s, 
hoe fijn is dat? Ik ga hierover updates op de facebook pagina 
zetten, maar je kan binnenkort hiervoor ook op de site van de 
school terecht.  

DOCENTEN? WIE? WAT? WAAR? 

Ons leraren team is een zeer actief lerarencorps.  Hier een (zeer) 
kleine greep uit hun activiteiten tegenwoordig: 
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QUOTE VAN DE DAG 

“Writing about music is like 
dancing about 
architecture.” 

–	Thelonius	Monk	
 
 
     
 

• Wietse is weer alomtegenwoordig: clouseau live, liefde voor 
muziek…. Hij komt meer op televisie dan Frank Deboosere. 
(ook n oud lln van onze afdeling trouwens) 

• Jasper Morel  is nu hulpcoach in the voice. (opnames zijn 
bezig) Hij komt binnenkort meer op tv dan Thomas 
Vanderveken. (ook een oud lln van de afdeling) 

• Jeroen Van Malderen speelt op 29 april in de bozar een uniek 
concert met het BJO en het metropole orkest naar aanleiding 
van de 100e verjaardag van ‘onze’ Toots. 

• PJ is een CC tour aan het doen met Geike en Hydrogen Sea. 
Hij speelt dus tegelijk het voorprogramma als met de 
hoofdact. (alleen hij kan dat) 

• Steven van Gelder drumt mee met de hoofdact. (zo is hij) 
• Stef Van Straelen heeft een nieuwe cd uit met Yevgueni.  
• Stefan Bracaval is met grootmeester Raymond op pad in 

Nederland.  
• Op 22 april komt de soundtrack van Michel Bisceglia  voor de 

animatiefilm ‘Charlotte’ uit. (met ondermeer Jim Broadbent en 
Keira Knightley, zij zijn dan weer geen oud lln van de afdeling) 

• In Cuba speelt de bas de ‘1’ op de ‘4’. Maar daar lacht 
Christophe Devisscher mee.  

 
 
 

 
 


