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STIJL ADVIES 

Als academie willen we alle 
stijlen aanbieden. Vanaf dit jaar 
is dit ook metal! (en dat naast 
pop, rock, jazz, wereldmuziek, 
DJ, electronica, big band, latin, 
Frans Chanson, …) 
 
Ontbreekt er iets volgens jou? 
Laat het ons weten! 

DOCENTEN 

We verwelkomen 2 nieuwe 
docenten dit jaar: Gwen 
Cresens voor accordeon en 
Jeroen Reggers voor (jazz) 
gitaar.  

 
QUOTE VAN DE DAG 

“Psychoanalyses is like 
music lessons, for 5 years 
you do not notice any 
progress and suddenly you 
can play the piano.” 
 
Woody Allen 
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CODE GROEN  

‘IER IS EM TERUG’ •  
Zong Wannes Van de Velde in 2006 en dat geldt ook voor ons! We zijn 
dolgelukkig dat we eindelijk normaal kunnen opstarten. Alles wat 
jullie al jaren van ons gewoon zijn (concerten, jams, workshops, enz), 
zijn we dan ook terug aan het inplannen en gaan jullie via deze 
nieuwsbrief gedurende het schooljaar vernemen.  

WAT LIGT ER NU AL -VOORLOPIG- VAST? 

We gaan terug jammen! We gaan dat op verschillende locaties en op 
verschillende dagen doen. De eerste keer is op 29 okt in Wildernes 
strmbk. Dat is een creative werkplek opgericht door oud lln Otto Kint 
op de voormalige tennisvelden van Strombeek. Een heel leuke plek 
en je kan er komen luisteren, meespelen, iets drinken, enz.  
 
Ten tweede (2) organiseren we een workshop songwriting met 
niemand minder dan Noemie Wolfs en Simon Casier. Noemie heeft 
haar 2e solo plaat uit en je kan haar op 12 nov gratis zien bij onze 
vrienden van het CC Strombeek. Ze schreef deze wederom met haar 
vriend Simon Casier. Hij heeft zijn solo project Zimmerman maar is 
ook bekend als meesterbassist bij Balthazar, Senne Guns, Douglas Firs 
en vele andere.  
 
Die gratis concerten zijn er dankzij je academiekaart die dit jaar 
digitaal is. Hierdoor gaan we ook onverwachte concerten kunnen 
aanbieden en korter op de bal spelen.  
 
Ten derde (3) gaan we -en dat is nieuw- een paar soundpainting 
zondagen organiseren onder leiding van Stefan Bracaval. 
Soundpainting is klank maken aan de hand van symbolen. Het is het 
leukste en meest bevrijdende dat er is. Het heeft niets te maken met 
toonladders maar eerder kleuren met klank. En iedereen kan 
meedoen! (elk instrument, elk niveau) De eerste zal doorgaan op 
zondag 21 november.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FK_B9rwYwh8
https://www.youtube.com/watch?v=Bc4QO1pp5W0
https://www.facebook.com/wildernisstrmbk
https://www.youtube.com/watch?v=IUqwDLvHcRE
https://www.youtube.com/watch?v=4Mm2EQXlVOo
https://www.ccstrombeek.be
https://www.ccstrombeek.be/jebezoek/tickets/academie
https://johansabbe.com/soundpainting/wat%20is%20soundpainting
https://www.youtube.com/watch?v=a4CKr1exX70
https://www.youtube.com/watch?v=iGwBdnIy8Jw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=fQmmJyznrfE&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=FjeMDvCdrtc
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KOMT ER NOG 

Oh ja, maar dat is voor de volgende nieuwsbrieven… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 

                                        
 




