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AGENDA 

Hier een overzichtje van de 
activiteiten op dit moment: 
 
3/10: Klaas Delrue 
(Yevgueni) workshop 
27/10 Jam Bloem 
15/11 Workshop Gert-Jan Van 
Hellemont (Douglas Firs) 
4/12 workshop soundpainting 
18/12 workshop ‘ghost trance 
project’ 

CHARLOTTE 

De soundtrack van de film 
‘Charlotte’ (met ondermeer 
Keira Knightly, Marion 
Cotillard en Jim Broadbent) is 
geschreven door onze 
Michelino Bisceglia is 
opgenomen in de World 
Soundtrack Awards categorie: 
‘public choice award 2022’. 
Hier kan je stemmen: 
https://bit.ly/3tZupDs 
 
En de spotify lijst met alle 
genomineerden vind je hier: 
	https://open.spotify.com/playlist
/2cLBj09J7c4TQCE8WAlh29?si=a
df144e21a834d50 
 

NIEUWSBRIEF 
SEP 2022 

EEN NIEUW SCHOOLJAAR  

NIEUWSBRIEF•  
We proberen elk jaar een 8-tal niewsbrieven te sturen met de extra 
activiteiten en allerlei ander nieuws. Als je deze liever niet onvangt 
mag je gewoon replyen en dan halen we je uiteraard van de mailing 
lijst.  
 

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. 

IMPROVISATIE 

Een jazz pop rock afdeling wordt al snel geassocieerd met 
improvisatie. Mensen die hier extra interesse in hebben kunnen bij 
Stefan Bracaval terecht voor een extra individuele coaching. (hoe 
cool is dat?) Mail hem hiervoor gerust: 
stefan.bracaval@academiegrimbergen.be 
 
Lessen gaan door op zaterdag om 15u.  
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QUOTE VAN DE DAG 

“I love songs about horses, 
railroads, land, Judgment 
Day, family, hard times, 
whiskey, courtship, 
marriage, adultery, 
separation, murder, war, 
prison, rambling, 
damnation, home, 
salvation, death, pride, 
humor, piety, rebellion, 
patriotism, larceny, 
determination, tragedy, 
rowdiness, heartbreak and 
love. And Mother. And 
God.”  
 
Johnny Cash 
 
     
 

DOCENTEN 

Ons team is wederom wat uitgebreid dit jaar: Lukas Antipoff gaat 
elektronische muziek en Dj geven en oude bekende Pierre 
Anckaert gaat terug wat uren piano geven.  
 
 

ACADEMIEKAART 

Met de academiekaart kunnen jullie gratis naar meerdere 
voorstellingen bij onze vrienden van CC Strombeek. Hier vind je 
een overzicht: 
https://www.ccstrombeek.be/jebezoek/tickets/academie 
 
Sommige vakken gaan hierop inspelen en met de klas naar 
bepaalde voorstellingen gaan. (gezellig) 
 
 
    
                                                                               

 

SOCIAL MEDIA 

 

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


