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EXTRA MUROS 

Voorlopîg mogen we geen 
activiteiten doen buiten de 
school. (zoals concertbezoeken 
of jams) Maar 
workshops/activiteiten binnen 
de school kunnen wel, dus die 
komen er zeker terug aan.  
 

DOCENTEN 

Er zijn een paar wijzigingen 
gebeurd binnen ons team.  
 
Damian Corlazzoli heeft een 
totaal nieuwe uitdaging 
aanvaard en wordt A&R 
manager bij Sony music.  
 
En David Thomaere stopt ook 
omdat hij uitbreiding heeft 
gekregen aan de academie in 
zijn thuis stad. (2x helaas) 
 
Maar Kelly Huylenbroeck komt 
dan weer terug naar 
Grimbergen en gaat zang, 
muzieklab en samenspel 
geven.   
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 

DE OPSTART  

WE MOGEN TERUG! •  
Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws, we kunnen volledig 
opstarten! Alle vakken gaan terug (fysiek) door. (dus zowel 
instrument, als samenspel, als…)  

VEILIG? •  
Uiteraard doen we dit op een veilige manier. We gaan mondmaskers 
dragen, aparte in- en uitgangen gebruiken, er zijn extra piano’s 
gekocht, zangers brengen hun eigen microfoon en kabel mee, 
gitaristen/bassisten hun eigen kabel…  
 
Er is ook een doorlichting gebeurd van alle lokalen en daar heeft een 
preventie adviseur de maximum aantallen bepaald. Dus (te) kleine 
klassen gaan niet meer gebruikt worden.  

WAT KAN ER? 

Er kan heel veel. Bijna alles… 
 
We blijven een unieke afdeling die bijna alle genres actief aanbiedt. 
Zo hebben we samenspelgroepen in volgende genres: pop, jazz, rock, 
funk, latin, elektronische muziek, Dj’s, big band, frans chanson, folk, 
wereldmuziek…  
 
We bieden ook heel veel nevenvakken aan: muzikale creatie, 
opnametechnieken, jazzgeschiedenis, songwriting, enzovoort.  
 
Op gebied van notenleer waren we een voorloper om dit aan te leren 
op instrument.  
 
Al deze zaken blijven… 
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SFEER 

De pianoklas. 
 
De basklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCREET 

De komende dagen en weken ga je door ons gecontacteerd worden 
betreffende je uurrooster. Instrumentlessen kunnen direct starten, de 
groepslessen duren iets langer om te puzzelen. (mensen schrijven 
zich nog steeds in) 
 
Het organiseren van je lessen bespreek je samen met je docent en 
weet dat heel veel kan. Wil je fysiek? Online? Een mengvorm? Het kan 
allemaal. (wees dus assertief ;) 
 
Een aantal theorievakken gaan we sowieso gedeeltelijk online geven. 
Dat heeft toch bewezen te werken en een aantal voordelen te hebben.  
 
Belangrijk, als we ooit naar code rood zouden gaan (we zitten nu in 
code geel) dan gaan de vakken direct online verder. Er gaan geen 
hiaat zijn. Daar zijn we nu allemaal op voorbereid. (maar laten we 
hopen dat het niet zover zal komen natuurlijk) 
 

 


