19 februari

Dinsdag 19 februari ‘19
Workshop: rieten maken
Leer rietjes opbinden, krabben en bewerk zelfstandig je rieten. Na deze workshop kan je het
allemaal! Deze workshop is interessant voor alle hoboïsten. In het bijzonder voor hoboïsten die
zelfstandig willen leren rietjes maken en altijd op eigen gemaakte (of bewerkte) rieten willen leren
spelen. Zelfstandig zijn, niet meer afhankelijk zijn van aangekochte rieten, is een must. Weten hoe je
ze kan bewerken bij problemen is dat eveneens. Stof voor een workshop, dus!
Dinsdag 19 februari om 16.30 en 18.30 uur (1.5 uur per workshop)
UTOPIA: O.0.4 (sol) 2 euro per deelnemer, leerlingen academie gratis (max 15
deelnemers per workshop) Materiaal (houtjes en tubes) is te koop ter plaatse.
Workshop gegeven door Ineke Craeghs voor 15 februari inschrijven via
inekecraeghs@hotmail.com

Fantasia
De leerlingen dans en koor nemen je mee naar de wonderlijke wereld van Disney en Pixar. Geniet van
de vrolijke deuntjes en droom …
Dinsdag 19 februari om 17.15 uur UTOPIA: Atrium vrije bijdrage
Leerlingen van Julie De Brandt en Ken Jordens

Jong gekweld
Recept van het leven :
Ook mensen
Moeten verwelken
Vallen
Aarden
Ontkiemen
Om te kunnen openbloeien
Dinsdag 19 februari om 19.30 uur UTOPIA: O.0.9 Toegangsprijs 2 euro
Leerlingen woord en gitaar van Karin Straetmans en Wido Uvin

Sfeer gegarandeerd
Met een tiental korte theatrale en muzikale fragmenten hopen de leerlingen woord en piano jullie
zowel een lachstuip als een moment van ontroering te bezorgen. Puur genieten!
Dinsdag 19 februari om 19.30 uur UTOPIA: N.1.14 (Caudron) Toegangsprijs 2 euro
Leerlingen van Mirjam van Lith en Julia Alenkina

Open repetitie harmonieorkest.
Het harmonieorkest staat aan de vooravond van haar Dubbelconcert(24/2/19 Sint-Pauluskerk
Aalst) i.s.m. Jeugdharmonie Zele.
Je maakt kennis met het reilen en zeilen van een orkest, je wordt ondergedompeld in prachtige
muziek met composities van Pieter Corten, Jan de Haan, Johan de Meij en Steven Reinecke.
Dinsdag 19 februari van 19.30 tot 21.30 uur UTOPIA: N.0.15
Het harmonieorkest onder leiding van Diederik De Roeck

Praktisch
Academie voor Podiumkunsten, Utopia 1 9300 Aalst 053 72 37 52
academiepodiumkunsten@aalst.be www.apkaalst.be
INFOdag zondag 28 april 13 – 17 uur
Tickets te verkrijgen in het secretariaat of aan de ingang van de zaal. Gratis voor leerlingen
Academie en jonger dan 12 jaar.
Dank aan Muza vzw en vzw De LuchtBrug, onmisbaar voor de werking van onze Academie.

