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Kriebels in je vingers? Trek- en duwreflex in je armen?
Hou je van het gekletter van registers?

Die nood aan het relaxerende gezucht van blaasbalgen?
Zin om samen te musiceren? Dan is ons accordeoncombo iets voor jou!

Het slagwerkensemble van onze academie valt 
op door de visuele acts, het precieze samenspel 
en de leuke muziek die zij brengen. Wil je graag 
deel uitmaken van een bende prettig gestoorde 
drummers? Dan is het slagwerkensemble iets voor jou!

In deze groep is jullie favoriete muziek het vertrekpunt.
We kiezen wat speelbaar is en dat wordt op maat gearrangeerd. 

Daarnaast spelen we minstens één experimenteel werk, waarin 
jullie een nieuwe klankwereld ontdekken.  We verweven gekende 
elementen met nieuwe en absurde klanken, waardoor een nieuwe 

werkelijkheid ontstaat.

Wil je graag even de klassieke paden verlaten? 
Zegt een stevige beat jou iets? 

Een swingende baslijn?  Een funky gitaarriff? 
Dan is het POP-ensemble iets voor jou!

Pianisten aan keyboards! Een orkest, een bandje of de 
experimentele toer op? Improviseren en componeren. 

Experimenteren met kleuren, klanken en ritmes. Dankzij de 
computer kunnen we dit allemaal! Welkom bij hét pianolabo!

Zin om verschillende stijlen en ritmes te doorgronden? Of om 
een bestaand stuk te coveren of te arrangeren? Wil je graag 
akkoorden leren lezen en popnummers begeleiden? Zin om zelf te 
componeren? Om je plan te leren trekken moet je in de les BPiano zijn!

In een kleine groep groots musiceren. 
In duo, met een trio, kwartet of kwintet ontdek je de mooiste muziek 

en kan je op en top je eigen muzikale persoonlijkheid ontplooien.
Elke partij is uniek en onmisbaar.

Hedendaagse en ACtuele Klanken Hack!, is experiment - een 
zoektocht naar jouw eigen geluid en ongewone speelwijzen. Kan je 
muziek maken met ballonnen, gamecontrollers of papier? Is stilte ook 
muziek? Hack!, dat is muziek die er toe doet. Ga deze uitdaging aan 
en laat je ‘Hacken!’

Wat klinkt er nog mooier dan één saxofoon?
Juist! Vééééééééél saxofoons. Met alle saxen, klein en groot, 
zorgen we samen voor een fantastische sound. Heb je zin om 
eens een andere saxofoon te spelen, sopraan, bariton, tenor? 
Dan is dit misschien het juiste moment… Filmmuziek, klassieke 
muziek, pop en jazz… Speelplezier verzekerd in deze toffe band!

“Brass’erie Vilvoorde” opent de deuren voor alle koperblazers. 
Op het menu staan heerlijke licht klassieke werkjes afgewisseld 
met pittige werken uit de film- en popgeschiedenis. 
Geniet samen van de veelzijdigheid van de koper-keuken. 
De aangepaste sfeer en gezelligheid krijg je er gratis bij! 

Kamermuziek voor (hout)blazers.

Geen strijkplanken of -ijzers. Wel stokken en 
houtwerk in alle maten. Van S tot XL! Violen, 
altviolen, celli en contrabassen gaan samen de 
uitdaging aan in ons strijkorkest? Strijken maar!

We snorren door ons veelzijdig repertoire met een snaartje extra! 
Vanaf 6 snaren welkom in ons gitaarensemble.

(bijv.nw., bijw.: aanlokkelijk, aantrekkelijk, alleraardigst, 
allerliefst, attractief, bekorend, betoverend, bevallig, 
charmant, gracieus, heerlijk, innemend, lief, liefelijk, lieflijk, 
lieftallig, prettig, ravissant, snoeperig, snoepig, snoezig, 
verleidelijk, verrukkelijk)…. is de les KOOR. In de les 
VOCAAL ENSEMBLE zingen we in kleinere groepen.

Strijkorkest

Saxovil

Hack!
PO  !

QfwfQ
houthandel

Brass’erie


