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AGENDA 

Hier een overzichtje van de 
activiteiten op dit moment: 
 
3/10: Klaas Delrue 
(Yevgueni) workshop 
18/10 yoga workshop 
27/10 Jam Bloem 
9/11 workshop EVTS 
15/11 Workshop Gert-Jan Van 
Hellemont (Douglas Firs) 
26/11 workshop slam poetry 
4/12 workshop soundpainting 
14/12 ped studiedag 
17/12 klasconcert zang 
18/12 workshop ‘ghost trance 
project’ 
21/12 klasconcert zang 
22/1 gitaardag met Tom 
Lodewyckx 
5/2 basdag met Geert 
Maesschalck 
27/5 big band met Noemie 
Wolfs 

WIETSE… 

…associeerde men vroeger 
met n fictie programma op 
zondagavond, maar nu al jaren 
met onze sax docent Wietse 
Meys die meer op tv te zien is 
dan Jeroen Meus.  

NIEUWSBRIEF 
OKT 2022 

VERTROKKEN…  

INSCHRIJVINGEN•  
Inschrijvingen zijn voorbij. (vandaag is de laatste dag in principe) 
Dus alles moet zo stilaan in zijn plooi vallen. Is er iets dat nog niet 
100% loopt of beter kan? Contacteer mij dan gerust. 
 

ACTIVITEITEN•  
Deze nieuwsbrief dient vooral om nog eens de -aangevulde- extra 
activiteiten uit te lichten. Deze zijn steeds gratis en voor iedereen 
toegankelijk. (zo zijn we) 

KLAAS DELRUE 

Op 8/10 gaat Yevgueni in CC Strombeek in premiere met hun 
nieuwe theatertournee. Onze drum docent Stef Vanstraelen is al 
jaren hun vaste drummer en we hebben tijdens de eerste lockdown 
een mooie versie gemaakt van ‘waar jij niet bent’:  
https://www.youtube.com/watch?v=RMGY6X_jES8 
 
Op 3/10 komt frontman Klaas Delrue naar onze school om te 
praten over muziek, liedjes maken, teksten schrijven. Zoals steeds 
is dat gratis, gaat het door in de studio en begint dit om 20u. 

JAM 

We gaan op 27 oktober jammen in Bloem (20u). Je kan meespelen, 
iets drinken, luisteren, … 
 
Wil je iets voorbereiden? Kijk eens in de PJA realbook en overleg 
samen met je leerkracht. 
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Hier kan je n recent concert 
zien van Clouseau waarin hij 
meespeelt. Je herkent 
misschien ook oud- docenten 
Jo Hermans, David Thomaere 
en Tom Lodewyckx. (deze 
laatste komt in jauari nog eens 
naar de academie om over 
gitaren en effecten te spreken) 
 
https://www.npostart.nl/npo-
radio-5-vakantieconcert-
clouseau/17-09-
2022/KN_1730124?fbclid=Iw
AR3A_8vPkQ_DfUv0Fpyfm
8vV3KzinzedYSZXmboMJo2
yjo7fWQhqHQCMrhs 
 
 

QUOTE VAN DE DAG 

“I love music, of course, 
and many, many, many 
genres. There are hardly 
any songs I would say 
that I hate. There's a 
couple, and I don't even 
know exactly why I don't 
like them.” 
 
David Lynch 
     
 

https://www.dropbox.com/sh/r6fczbzy9jt7pn0/AADvNSOf22j2AO
HYLk2bnq8Ca?dl=0 
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SOCIAL MEDIA 

 

www.facebook.com/pja.grimbergen 
www.facebook.com/gemeentelijkeacademiegrimbergen 
www.instagram.com/academiegrimbergen 
www.academiegrimbergen.be 
 
 


