22 februari

Vrijdag 22 februari ‘19
Workshop ademhaling
Wil jij ook meer te weten komen over ademhaling en ademsteun? Dan is deze workshop wat je zoekt!
Tijdens dit half uur gaan jullie praktisch aan de slag, en dit met een korte theoretische
ondersteuning. Adem in en schrijf je nu in.
Vrijdag 22 februari om 18.30, 19, 20 of 20.30 uur UTOPIA: lokaal N.0.15
Gegeven door zangdocent Karen Vermeiren
2 euro per deelnemer, leerlingen van de academie gratis
(plaatsen beperkt tot 8 personen per workshop)
Voor 15/02 inschrijven via info@karenvermeiren.be

De Route
Dansers gidsen jullie door de gangen en geheime deuren van Utopia. Achter één van die deuren
vertellen woord- en vioolleerlingen je twee donkere sprookjes.
Vrijdag 22 februari om 18.30 en 19 uur vrije bijdrage
UTOPIA: 18.30 uur benedenverdieping aan de trap en 19 uur in N.1.14
Leerlingen van Julie De Brandt, Davy Scheerlinck en Saskia Van Keer

Allemaal praatjes
Olifant denkt dat hij doodgaat en slak, aan wie olifant zijn relaas doet, krijgt medelijden.
Hij verzint dan dat hij jarig is en dus feest wil vieren.
Die gedachte trekt olifant uit z'n diepe put en geeft hem weer zin om te leven.
Dit is één van de vijftien verhaaltjes over ontmoetingen tussen twee dieren.
Krachtige dialogen over dagdagelijkse dingen.
Met een lach en een traan!
Vrijdag 22 februari om 19.30 uur UTOPIA: N.1.14 Toegangsprijs 2 euro
Leerlingen van Karin Straetmans en Myriam De Kegel

Open Repetitie: Muziek schrijven (MT)
Inkijk in de repetities voor het optreden op 3 mei, met eigen composities van de leerlingen.
Vrijdag 22 februari van 16 tot 19 uur UTOPIA: 0.0.4 (FA)
Leerlingen van Annemie De Smedt

Utopia wijkt uit naar ……..

Wattopia (te Herzele)

Wattopia in Kokon
Verhalen en poëzie die winterse kou en avondlijk duister verdrijven.
Vrijdag 22 februari om 18 en 19.30 uur
Kokon, Solleveld 30, 9550 Herzele (zaal tov academie Herzele)
Leerlingen van Katrien Van der Biest, Ella Michiels en Mirjam Van Lith
Toegangsprijs 2 euro

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.

