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AGENDA 

Hier een overzichtje van de 
activiteiten op dit moment: 
 
17/3 PJA jam - Bloem 
19/3 22/1 workshop EVTS 
(zang) 
23/3 workshop jazz ritme sectie 
19/4 workshop Noemie Wolfs 
en Simon Casier 
22/4 22/1 workshop EVTS 
(zang) 
25/4workshop Jan Leyers 
27/4 klasconcert zang 
30/4 klasconcert zang 
14/5 22/1 workshop EVTS 
(zang) 
21/5 bigband met carlo 
nardozza 
21/5 italiaanse avond 
../6 PJA jam 
30/6 yoga sessie 

QUOTE VAN DE DAG 

“If	you’re	not	making	a	

mistake,	it’s	a	mistake.”		

–	Miles	Davis.	
 
 
     
 

NIEUWSBRIEF 
MAART 2022 

WE MOGEN WEER (BIS)  

AFRIT 7•  
Vanavond spelen we ons laatste concert in Wildernis Strmbk. Het was 
zeer fijn om na 2 jaar eindelijk terug te concerteren, elkaar te 
ontmoeten, luisteren, kortom samen zijn.  
 
Men verwacht dat we na de krokus (jaja, volgende week is het 
vakantie) zelfs terug naar code geel gaan kunnen zo stilaan. Ideaal om 
onze volgende activiteiten in de spotlight te zetten! 

JAZZ & BLUES JAM IN BLOEM OP 17 MAART 

Onze 2e jam gaat door op 17 maart in Bloem om 20u. We willen op 
deze jam graag jazz & blues -in al zijn facetten- in de spotlight 
plaatsen.  
 
Je leerkracht gaat samen met jou kijken welke nummers er eventueel 
leuk zouden zijn om te doen en die gaan verzameld worden. De avond 
zelf gaat er uithangen wanneer je speelt en met wie.  
 
Hier kan je al eens door de PJA jamboeken gaan om inspiratie op te 
doen. (ze zijn trouwens ook te koop op het secretariaat) 
 
Hopelijk zijn we dan met zijn allen massaal aanwezig om er n 
gezellige avond van te maken!  

WORKSHOP JAZZ RITMESECTIE (STUDIO) 

We blijven bij het thema ‘jazz’. Op woe 23 maart gaat Christophe 
Devisscher in het gezelschap van een ‘all star band’ leerkrachten de 
wondere wereld van de jazz toelichten. Een zeer leuke en 
informatieve avond waar je zowel Duke Ellington als Radiohead gaat 
horen passeren. Niet te missen!  

https://www.dropbox.com/sh/r6fczbzy9jt7pn0/AADvNSOf22j2AOHYLk2bnq8Ca?dl=0

