16 februari

Zaterdag 16 februari ‘19

Podiumbeestjes
Concert gebracht door beginnende leerlingen dwarsfluit en piano van Liesbeth Van den Driessche en
Bart Vanderbeke.
Zaterdag 16 februari om 11 uur UTOPIA: lokaal 0.2.3
Leerlingen dwarsfluit en piano van Liesbeth Van den Driessche en Bart Vanderbeke

More... to the future
De klassen blokfluit en klavecimbel vormen “partners in crime” en keren muziek ten tijde van
Thomas More binnenstebuiten. De blokfluitisten brengen deze muziek op een reconstructie van een
blokfluitconsort uit die tijd. Het is de naam die men gaf aan een instrumentenfamilie van gelijke
instrumenten van sopraan tot grootbas. Desalniettemin nemen zij ook de sprong naar hedendaagse
muziek met onder andere Argentijnse tango’s en jazzy ritmes.
Zaterdag 16 februari om 15 uur UTOPIA: Geuzen Toegangsprijs 2 euro
Leerlingen blokfluit en klavecimbel van Nathalie Fransen en Korneel Bernolet

Color & Keys
Dansers lieten zich inspireren door de pianosuite van Tineke Bombeeck.
Zaterdag 16 februari om 16.30 en 17.30 uur UTOPIA: N.1.14 (Caudron)
Toegangsprijs 2 euro
Leerlingen dans (volwassenklas) van Myriam De Kegel

Sax-art
Sax-art is een unieke samenwerking tussen drie leerkrachten ( Tijl Verhaeghe, Ann Verscheure,
Angélique Steenhaut) en vier verschillende academies ( Oudenaarde,Roeselare,Tielt en Aalst ) met
als doel gemotiveerde en talentvolle (oud)-leerlingen de kans te geven, orkest-en podiumervaring op
te doen . Na de grootse voorstelling ‘Daens’ van Dirk Brossé in 2018 gaan ze in 2019 voor een
muzikaal programma met werken van Bernstein, Hondeghem, Gershwin, Harvey, Geiss en Itturalde
voor saxofoonchoir.Zowel sopraansax als altsax en tenorsax en baritonsax zullen te horen zijn! Dit
alles onder leiding van maestro Tijl!
Zaterdag 16 februari om 19 uur UTOPIA: Atrium vrije bijdrage
Leerlingen sax van Angélique Steenhaut, Tijl Verhaeghe en Ann Verscheure en leerlingen
woord van Karin Straetmans

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.
Dank aan Muza vzw en vzw De LuchtBrug, onmisbaar voor de werking van onze Academie.

