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Brussel, 1 september 2018 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
 
Op maandag 10 september 2018 start de werkweek Muziek. 
 
Dit is geen gewone lesweek! Alle leerlingen worden de ganse week ondergedompeld in een 
muzikaal bad onder leiding van interne en externe docenten. Er wordt intens gemusiceerd, 
geïnspireerd, gelachen en geleerd om na deze week goed opgewarmd aan een nieuw 
schooljaar te beginnen! 
 
Alle leerlingen van de pop-jazz afdeling verblijven de ganse week op het internaat van onze 
school. Zij worden op maandag 10 september tussen 9u en 9u30 (uiterlijk) verwacht op 
school. 
 
Iedereen is uitgenodigd op school op donderdagavond 13/9 om 19u voor een concert van alle 
combo's in de feestzaal. 
Zij tonen dan het resultaat van hun intensieve werk. 
 
In de werkmappen die de leerlingen van ons ontvangen, vindt u alle praktische afspraken en 
inhoudelijke gegevens over docenten en workshops. Gelieve dit grondig door te nemen, zodat 
alles duidelijk is en er niets vergeten wordt! 
 
Als er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school. 
 
 
  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Wietse Meys 
Coördinator Popjazz 



 

 

 
Inhoudelijk 

 
 
Een week enkel bezig zijn met muziek en je laten inspireren. Onder leiding van 
vertrouwde leerkrachten en externe muzikanten en docenten gaan we samen musiceren, 
plezier beleven, onze eigen grenzen verkennen en verleggen en onze muzikale horizon 
verbreden.  
 
 
 
Klinkt goed? Wel, dit zijn de doelstellingen voor de werkweek die in aantocht is. 
 
 
 
Net zoals vorig jaar blijven alle pop-jazz leerlingen een weekje op school logeren. De internen 
slapen op hun vertrouwde kamer, de anderen krijgen een kamer toegewezen. 
 
 
Dit jaar werken we met de combo's rond het thema ‘wereldmuziek’ 
Er zijn workshops met muziek uit ongeveer alle hoeken van de wereld die onze horizonten 
zullen verbreden. Daarnaast gaan we onder leiding van onze eigen docenten heel veel samen 
musiceren en repertoire uit dit brede thema oefenen om een mooi resultaat neer te zetten met 
onze combo's op het concert van donderdagavond 13/9 om 19u in onze school.  
Iedereen welkom! 

 
 
Je ziet het, zoals gewoonlijk gaan we er weer een groot feest van maken! 
 
 
Zo zetten we met veel enthousiasme en team-spirit een vruchtbaar en geïnspireerd schooljaar 
in! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Praktisch 
 
Op maandag 12 september  wordt iedereen tussen 9u en 9u30 op school verwacht. De tassen 
worden in het lokaal naast het leerlingensecretariaat gedeponeerd en pas om 17u15 worden de 
kamers verdeeld. Om 9u30 beginnen we met de inleidende workshop door Bert Cools 
Na de laatste workshop op vrijdag wordt er gezamenlijk opgeruimd en pas dan is de week 
afgesloten! Einde om 14u00. 
 
Dagverloop: 

• 7u: opstaan 
• 8u: ontbijt 
• 9u: les 
• 10u45: pauze 
• 11.15u: les 
• 13u: middagmaal 
• 14u: les  
• 15u45: pauze 
• 16.00u: les 
• 18u: avondmaal 
• 20u: start avondactiviteit 
• 23u: slapen 

 
Van dit dagverloop wordt af en toe afgeweken. De exacte planning zal uithangen in de school 
tijdens de week. 
 
Avondactiviteiten: 
Op maandagavond is er een workshop en concert door Didier Likeng. Hij speelt al jaren bij 
Baloji en brengt de ritmesectie van deze band mee. Ze zijn allemaal geboren en getogen op het 
Afrikaanse continent en kennen deze muziek door en door. 
Dinsdagavond komt de Finse zangeres Anu Junnonen met haar band optreden. Zij geeft 
overdag ook een koorworkshop. 
Op woensdagavond komt de 14-koppige salsaband ‘Banda Brusselas’ langs, nadat we eerst 
met Latijns-Amerikaanse muziek kennisgemaakt hebben in de workshop overdag. 
Donderdagavond geven we zelf een concert met de muziek die tijdens deze week geoefend is. 
Dit concert is gratis toegankelijk voor iedereen en begint om 19u op school. 
 
 
Wat meenemen: 
-   voldoende kledij, toiletgerief, handdoeken.  
-   lakens (onderlaken verplicht!), hoofdkussen, deken/slaapzak 
- instrument (hoofd-  én neveninstrument) meenemen!!! 
- gitaristen mogen hun eigen versterker en effecten meenemen 
- zangeressen brengen hun eigen microfoon (Shure sm58) en XLR kabel (6m) mee 
- pianisten mogen ook een eigen synth meebrengen, indien ze deze wensen te gebruiken, jack 

-kabels dienen ook meegebracht te worden. 
-   concertkledij voor comboconcerten (naar eigen smaak en stijl, wel netjes!) 
-   er mogen geen geluidsinstallaties meegenomen worden (wel mp3, iPod) 
-   schrijfgerief en muziekpapier 



 

 

-   map voor partituren 
 
 
 
 
Reglement: 

• Alle meubilair, muziekstaanders, lokalen en piano’s worden met respect behandeld. 
• Tussen de cursussen door wordt de school niet verlaten! 
• De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de lessen (er worden 

afwezigheden genoteerd). 
• Het is verboden drank (behalve water) of eten mee te nemen in de leslokalen. 
• Na 23 uur mag niemand nog buiten zijn kamer komen en is het overal stil. 
• De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal,                                                                                                                                                                                

beplanting of gebouwen veroorzaken. 
• Het is verboden alcoholische dranken en/of drugs mee te brengen.  
• Het is ten strengste verboden te roken op het internaat en in het ganse schoolgebouw 

(ook speelplaats). 
• Waardevolle voorwerpen geeft men best in bewaring bij de opvoeders. 
 

Bij het niet naleven van bovenstaande regels volgt onmiddellijke uitsluiting van de werkweek. 
 


