
In	 2020	 komt	 Luciano	 Massa	 opnieuw	 naar	 Tielt.
Ditmaal	 concerteren	 Corda	 Ganda	 met	 Robin	 Van
Heghe	 (viool)	 en	 Luciano	 Massa	 (gitaar	 en	 oud-
leerkracht	bij	Pro	Musica).

Corda	Ganda	zijn	Luciano	Massa	en	Robin	Van	Heghe.
Dit	 duo	 ontleent	 zijn	 naam	 aan	 het	 Keltische	 woord
"Ganda",	wat	samenvloeiing	betekent,	en	geeft	naam
aan	 de	 Vlaamse	 middeleeuwse	 stad	 Gent,	 waar	 de
Schelde	en	de	Leie	samenkomen.

Als	 metafoor	 van	 deze	 naam	 leerden	 beide
muzikanten	elkaar	daar	kennen	tijdens	hun	studie	aan
het	Koninklijk	Conservatorium	van	Gent.

Hun	 liefde	 voor	 de	muziek	 geschreven	door	 de	 grote
meesters	als	 Johann	Sebastian	Bach	 is	 zelfs	groot	als
hun	passie	voor	het	Spaanse	en	Latijns-	Amerikaanse
repertoire.	 En	 het	 is	 precies	 deze	 passie	 die	 hen
samenbrengt,	 altijd	 op	 zoek	 naar	 een	 aanpak	 vol
energie,	kleuren	en	contrasten.

Hun	repertoire	omvat	muziek	van	Mauro	Giuliani,	Manuel	de	Falla,	Carlos	Guastavino
en	Astor	Piazzolla.

Dit	 concert	 gaat	 door	 op	 zondag	 23	 februari	 om	 16	 uur	 in	 de	 Paterskerk,
Patersdreef,	8700	Tielt.

Tickets:
VVK:	-18/stud/+65/lid	vtbKultuur	=	10	EUR;	volw	=	12	EUR
ADD:	-18/stud/+65/lid	vtbKultuur	=	13	EUR;	volw	=	15	EUR
Reservering:
E:	promusica2@promusicatielt.be
SMS:	 +32496860949	 (telefonische	 oproepen	 kunnen	 meestal	 niet	 opgenomen
worden,	waarvoor	onze	verontschuldigingen.)

Hieronder	vindt	u	een	voorproefje.

TieltRockt!	#3	met	deelname	van	de	PM-bands
Melted	Fries	(foto)	en	Something	Else.	Ook	Murder
Intentions	en	Ultravioolet	zullen	waarschijnlijk
deelnemen.	Dit	rockfestival	gaat	door	op	2,	9	en	16
mei	2020	te	Schuiferskapelle.

ProMusica²	is	 verheugd	om	het	Trio	Adriaen	 onder
haar	hoede	te	nemen.

Het	Trio	Adriaen	bestaat	uit	 Astrid	 Casteels,	 Bea
Deboutte	 en	 Werner	 Mareels	 (blokfluiten).	 Dit
ensemble	 wordt	 gecoached	 door	 Astrid	 Casteels,
blokfluitleerkracht	aan	de	Stedelijke	Muziekacademies
van	Deinze	en	Roeselare	.

Ook	het	nieuw	gambaconsort	Tiletum	Consort	maakt	deel	uit	van	de	ProMusica²-
familie.	Dit	 consort	wordt,	 indien	nodig	uitgebreid	met	blokfluit(en).	Het	Tiletum
Consort	bestaat	uit	Dirk	Moelants,	Karin	De	Block,	Lies	Vercaeren	en	Sabien
Van	 Dale.	 Blokfluitist	 van	 dienst	 is,	 indien	 nodig,	Werner	 Mareels.	 Het	 geheel
wordt	gecoached	door	Dirk	Moelants,	hij	is	verbonden	aan	de	afdeling	Musicologie
van	de	Faculteit	Letteren	en	Wijsbegeerte	van	de	UGent.	Hij	doceert	eveneens	aan
het	Conservatorium	van	Gent.

De	 Grote	 Kornemuze	 organiseert	 haar	 10de
doedelzakdag	op	zaterdag	14	maart	om	15	uur	 in	de
Muziekclub	 't	 Ey,	 Koutermolenstraat	 6B	 te	 9111
Belsele.

DE	GROTE	KORNEMUZE,	een	groep	van	ongeveer	30
à	 40	muzikanten	met	 Vlaamse	 doedelzakken-	 startte

op	 “Nekka-Nacht	 2006”:	 folkrockgroep	 KADRIL	 (www.kadril.be)	 bracht	 toen	 130
doedelzakspelers	samen	voor	een	groots	folkoptreden	in	het	Antwerpse	Sportpaleis.

Vlaamse	doedelzakken	zie	je	vaak	op	bv.	de	schilderijen	van	beroemde	schilders	als
Pieter	Bruegel	de	Oude	(16de	eeuw).	De	naam	van	de	band	is	zelfs	ouder:	het	is	een
citaat	uit	het	Vlaamse	“Kerelslied”	(14de	eeuw).		De	doedelzak,	het	instrument	van
boeren	en	herders,	was	eeuwenlang	populair,	maar	verdween	rond	het	einde	van	de
Eerste	Wereldoorlog,	tot	ons	land	sinds	de	60's	een	grote	doedelzakrevival	kende...

De	 Grote	 Kornemuze	 was	 oorspronkelijk	 een	 initiatief	 van	 de	 Vlaamse
volksmuziekfederatie	MUZIEKMOZAÏEK	 (www.muziekmozaiek.be),	 die	 aan	 BART	DE
COCK	 (doedelzakspeler	 bij	 Kadril)	 vroeg	 om	 de	 artistieke	 leiding	 te	 nemen.	 Hij
maakte	meerstemmige	 arrangementen,	meestal	 voor	 gewone	 doedelzakken	 in	 G,
maar	ook	aangevuld	met	lage	C-doedelzakken	en	een	grote	trom.

De	 Grote	 Kornemuze	 treedt	 vaak	 op	 in	 stoeten,	 processies,	 historische
evenementen.	 Hun	 repertoire	 bestaat	 uit	 traditionele	 en	 nieuwgecomponeerde
volksmuziek	 uit	 de	 Lage	 Landen	 (Vlaanderen,	 Nederland,	 Wallonië):	 marsen,
instrumentale	melodieën	en	een	aantal	dansnummers.
	
Meer	info:	De	Grote	Kornemuze

Zondag	22	maart	2020	om	11	uur

FINT

Een	kwartet	bestaande	uit	Robin	Van	Heghe	(viool),
Dennis	 Allegaert	 (accordeon),	 Isabel	 Geerardyn

(gitaar,	 laureate	 academie	 Tielt)	 en	 Hannah	 Kruithof	 (contrabas).	 Ze	 brengen
bekende	klassieke	meesterwerken,	vroege	ambient	music	en	tango,	tot	zelfs	folk	en
traditional.	

Kaarten	 voor	 dit	 concert	 (en	 ook	 onderstaande)	 kan	 je	 reserveren	 aan	 12	 EUR	 (5
EUR	voor	 leerlingen	van	de	academie)	per	 voorstelling	bij	 de	Stedelijke	Academie
voor	Muziek	en	Woord	Tielt.	In	de	toegangsprijs	is	de	aperitief	inbegrepen.

Apéro	con	fuoco	is	een	initiatief	van	de	Stedelijke	Academie	voor	Muziek	en	Woord,
Theater	Malpertuis	en	cultuurcentrum	Gildhof.	Met	de	steun	van	Rotary	Tielt,	Piano’s
Maene,	Stad	Tielt	en	Wijnhuis	Vinorama.

Renaissancemusikugen	(DK)
Zaterdag	27	juni	2020	tot	zondag	4	juli

De	 Renaissance	 Music	 Week	 in	 Denemarken	 is	 een
cursus	 voor	 instrumentalisten,	 zangers	 en	 dansers.
Studiebegeleiding	 wordt	 aangeboden	 in
renaissancewind,	 strijkinstrumenten	 en
tokkelinstrumenten	en	 in	solo-zang,	vocaal	ensemble,
koor	 en	 dans.	 Er	 is	 ook	 de	 mogelijkheid	 om	 deel	 te
nemen	aan	gemengde	ensembles	met	begeleiding	en
aan	grootschalige	werken	waarbij	alle	deelnemers	zijn
betrokken.	De	cursus	wordt	georganiseerd	door	een	team	van	deelnemers	en	geleid
door	 een	 groep	 professionele	 muzikanten	 die	 zich	 allemaal	 specialiseren	 in
renaissancemuziek.

De	 deelnemers,	 afkomstig	 uit	 heel	 Europa,	 hebben	 een	 breed	 scala	 aan
vaardigheden,	van	amateurmusici	en	muziekstudenten	tot	muziekleraren.	De	stage
wordt	 gegeven	 in	 het	 Deens,	 Engels	 en	 Duits.	 Een	 vaardigheid	 om	 oude
muzieknotatie	te	lezen	is	essentieel,	en	ervaring	met	spelen	in	een	orkest	of	ander
ensemble	of	zingen	in	een	koor	is	een	voordeel.

De	 Renaissance	Music	Week	 vindt	 plaats	 van	 27	 juni	 -	 4	 juli	 2020	 in	 de	Midtjysk
Efterskole,	Vestergade	50,	7361	Ejstrupholm,	Denemarken.

URL:	http://www.renaissancemusikuge.dk/

72.	Staufener	Musikwoche
Van	1	tot	8	augustus	2020

Een	van	de	oudste	muziekfestivals	in	Duitsland.

Deze	Alte	Musikwoche	werd	voor	het	eerst	uitgevoerd
in	1949	en	biedt	overdag	cursussen	in	de	Studio	voor
Oude	 Muziek	 en	 het	 Staufen	 Koorseminarie,	 evenals
spraakmakende	concerten	's	avonds.

Artistiek	directeur:	Prof.	Wolfgang	Schäfer.

Docenten:
Antonie	Schlegel	(B),	blokfluiten,	historisch	dubbelriet
Frederik	Borstlap	(NL),	gamba
Ingo	Voelkner	(D),	blokfluiten,	historisch	dubbelriet
Jens	Bauer	(DK),	koperblazer,	blokfluiten
Michael	Brüssing	(AU),	gamba
Ute	Goedecke	(DK),	blokfluiten,	zang

Voor:
zangers
blokfluiters
historisch	dubbelriet
windkapinstrumenten
renaissance	koperblazers
cornetten	en	serpenten
tokkelinstrumenten
	
Meer	info:	www.staufen.de/musikwochehttp://www.staufen.de/musikwoche

Tijdens	de	laatste	week	van	augustus	zorgen	het	Fluto-
Team	Nadia	Bierinckx,	Sjors	Verstege,	Eline	Accoe,
Dries	De	Maeyer,	Joris	Van	Goethem	en	Frederike	Van
Lindt	opnieuw	voor	een	prachtige	blokfluitstage	voor
jongeren	van	10	tot	25	jaar	met	minimaal	1	jaar
individuele	leservaring.	Dit	Fluto-team	wordt	bijgestaan
door	het	Fun-Team	Mina	Boel	en	Aster	Larosse.

Meer	info:	http://flutomanie.be/
	

Facebook Website

Nieuwsbrief	van	ProMusica²
een	themagroep	van	vtbKultuur
In	samenwerking	met	Pro	Musica,	tieltse
ateliers	voor	muziek,	woord	en	dans,	vzw

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Februari
2020

Beste	allen,

We	zijn	weer	al	een	tijdje	nieuwjaar	gepasseerd	en	2020	begint	op	kruissnelheid	te	komen.
Daarom	 willen	 we	 je	 graag	 verder	 op	 de	 hoogte	 houden	 van	 de	 verschillende	 zaken
waarbij	ProMusica²	zelf	of	leden	van	Pro	Musica	bij	betrokken	zijn.

Zoals	 reeds	aangekondigd	 in	de	vorige	nieuwsbrief	belooft	2020	 in	 ieder	geval	een	druk
jaar	te	worden	op	het	gebied	van	concerten.

Met	vriendelijke	groet,
Werner

	

Inhoud
ProMusica²	organiseert

Toonweek	bij	Pro	Musica,	tieltse	ateliers	voor	muziek,	woord	en	dans,	vzw
Namiddagconcert	door	Corda	Ganda
Muziekbeluisteren:	Jouw	keuze!

ProMusica²	neemt	deel	aan
TieltRockt!	#3
Week	van	de	AmateurKunsten
BOM-festival
Concert	met	Bruxell'A	Capella
TROTWAAR

ProMusica²	beveelt	aan
10de	Doedelzakdag	door	De	Grote	Kornemuze
Apero	Con	Fuoco
Concerten	door	het	Antwerps	Collegium	Musicum
Creatieconcert	van	de	SAMW-Tielt
Huiskamerconcerten	Aalter

Aan	te	bevelen	muziekstages/workshops
Air-Force	(B)

Advanced	Orchestra
Introductie	in	renaissanceconsort

Renaissancemusikugen	(DK)
Halewijnstichting	(B)
72.	Staufener	Musikwoche	(D)
Baroque	Week	Music	Summer	School
Zomerblokfluitdagen	en	gamba,	luit	en	nyckelharpa	(B)
en	andere	...

Pro	Musica,	tieltse	ateliers	voor	muziek,
woord	en	dans,	vzw	organiseert

Week	van	17	februari	2020

Tijdens	 deze	 toonweek	 kunnen	 leerlingen	 van	 Pro	 Musica,	 tieltse	 ateliers	 voor
muziek,	woord	en	dans,	vzw	tonen	wat	ze	in	hun	mars	hebben.	Deze	toonmomenten
gaan	door	in	Huis	Tabor	en	het	Sint-Paulusschooltje	tijdens	de	dag	van	de	normale
lessen.

	

ProMusica²	organiseert

Corda	Ganda

Muziekbeluisteren
Maandag	2	maart	2020	om	20	uur

ProMusica²	stelt	voor:	Jouw	keuze!
	
Vanaf	2020	start	ProMusica²	met	een	reeks	luister-avonden	Jouw	keuze!

Na	de	jammerlijke	annulatie	in	januari	starten	we	met	de	eerste	sessie	op:
Maandag	 2	 maart	 2020	 om	 20	 uur	 in	 het	 Huis	 Tabor,	 Kortrijkstraat	 17
(Patersdreef),	de	patersparking	oprijden	en	we	wachten	je	op	aan	de	achteringang
van	het	voormalig	patersklooster.
Het	programma:	een	eigenzinnige	keuze	met	klassieke	muziek	allround
Moderator	van	dienst:	Filip	Vanlancker.

We	voorzien	een	programma	van	ongeveer	anderhalf	uur,	met		een	pauze		tussenin
van	een	15-tal	minuten.
En	een	na-babbel	kan	uiteraard	ook.
Toegang:	5	EUR

Tijdens	deze	luisteravonden	zijn	we	benieuwd	naar	jouw	keuze,	Jouw	kijk	op	muziek,
jouw	 beleving.	 Grasduinend	 in	 de	 klassieke	 muziek	 doorheen	 de	 eeuwen	 heen
bijvoorbeeld.	 Of	 hou	 je	 het	 liever	 op	 een	 vergelijkende	 studie,	 m.a.w.	 diverse
uitvoeringen	 naast	 mekaar	 laten	 horen,	 al	 dan	 niet	 van	 de	 nodige	 commentaar
voorzien.

Tijdens	deze	momenten	 is	er	 telkens	ook	gelegenheid	om	een	drankje	 te	nuttigen
tegen	democratische	prijzen.

Meer	over	Jouw	keuze!	kan	je	hieronder	lezen:
ProMusica²	/	Jouw	Keuze!
Grasduinend	 doorheen	 de	 eeuwen	 bieden	we	 een	 ruime	 keuze	 aan	 van	 klassieke
muziek.	 Met	 veel	 afwisseling	 dus,	 rijk	 geïllustreerd	 met	 zowel	 audio-	 als
videofragmenten,	en	voorzien	van	de	nodige	commentaar.
	
Een	muzikale	reis,	aangeboden	door	ProMusica²	in	het	schitterend	decor	van	Huis
Tabor.	 Van	 polyfonie	 tot	 hedendaags	 klassiek,	 niks	 gaan	 we	 uit	 de	 weg	 met
jouw/onze	keuze.
	
Enige	speciale	verrassingen	gaan	we	daarbij	niet	uit	de	weg,	zeg	maar	een	vleugje
muzikale	humor.	We	maken	er	een	aangenaam	gebeuren	van,	waar	beslist	nog	over
nagepraat	zal	worden,	en	wellicht	inspiratie	kan	bieden	voor	verdere	exploratie.
Graag	vernemen	we	uw	aanwezigheid	om	alles	een	beetje	praktisch	in	te	schatten.
Een	mailtje,	een	sms	of	een	telefoontje….
Vrienden	en	kennisen	zijn	uiteraard	ook	welkom.

Onze	contacten:
*			filip.vanlancker@promusicatielt.be
				0496	32	15	42
				(uw	moderator	van	dienst	op	2/3/2020)
*		werner.mareels@promusicatielt.be
				0496	86	09	49
	

W(eek	van	de)A(mateur)K(unsten)
De	WAK	 (Week	 van	 de	 Amateur	 Kunsten)	 is	 geen	 onbekende	 voor	 Pro	 Musica.
Tijdens	 deze	 week/periode	 (van	 24	 april	 tot	 17	 mei)	 proberen	 we	 minimaal	 3
concerten	te	organiseren.

Volgende	bands/ensembles/groepen	hebben	reeds	toegezegd:

Op	zondag	26	april	(erfgoeddag)	is	het	de	beurt	aan	Viceldi,	deze	groep	bestaat	uit
zang	 (onze	 leerkracht	 zang	en	cello	Celestien	Verhelle)	 en	een	strijkkwartet.	Zij
brengen	jazzy	en	soft	popmusic.

Awyn,	de	Belgische	neofolkgroep	met	onze	gitaarleerkracht	Bart	Deruyter,	speelt
op	zondag	3	mei.

Op	 zaterdag	 9	 mei	 is	 het	 de	 beurt	 aan	 het	 Trio	 Adriaen	 (blokfluiten)	 en	 het
Tiletum	Consort	(gamba's).

En	op	zaterdag	16	mei	sluit	het	internationale	kamerkoor	Bruxell'	A	Capella	samen
met	 leden	van	het	Batheon²	Consort	onder	 leiding	van	Michiel	Haspeslagh	deze
periode	van	de	WAK	bij	ProMusica²	af

ProMusica²	neemt	deel	aan

Tijdens	 het	 BOM-festival	 te	 Gent	 (tijdens	 het	 Hemelvaartweekend)	 zal	 het
Batheon²	 Consort	 deelnemen.	 Daarnaast	 komen	 ook	 de
T(ielts)i(mprovisatie)K(las)	o.l.v.	Lode	Vercampt	en	het	Trio	Adriaen	aan	bod.

Something	 Else	 zal	 de	 jaarlijkse	 zomerbarbecue	 op	 zondag	 8	 augustus	 in	 Huis
Tabor	opluisteren.

Trotwaar	 2020	 is	 er	 opnieuw	 op	 zondag	 30	 augustus	 op	 de	 Markt	 te	 Tielt	 met
deelname	van	Something	Else	en	Melted	Fries.

ProMusica²	heet	welkom

ProMusica²	beveelt	aan

Hierbij	 biedt	 ProMusica²	 de	 mogelijkheid	 om	 concerten	 en	 andere	 evenementen,
waar	(oud-)leden	van	Pro	Musica	aan	deelnemen,	aan	te	kondigen.

Parcoeur	Handelsbeurs
Zaterdag	14	maart	om	15	uur

Hartverwarmend	hedendaags	parcours	-	voor	jong	en	oud
Tijdens	 Parcoeurs	 verandert	 het	 Handelsbeursgebouw	 in	 een	 labyrint	 van
wonderlijke	 klanken	 en	 creaties.	 Hiervoor	 sturen	 verschillende	 muziekacademies
hun	leerlingen	uit.	

Ze	verrassen	met	eigenzinnige	uitvoeringen	van	bestaand	werk,	eigen	composities
en	 experimenten	 met	 nieuwe	 technologie.	 De	 poort	 staat	 wagenwijd	 open	 voor
multimediale	installaties	en	gekke	cross-overs.	Op	verkenning!

Wat	kan	je	verwachten?
Bij	de	start	krijgt	het	publiek	in	de	concertzaal	een	'massage	sonore'.	In	het	donker
prikkelen	 de	 deelnemende	 muzikanten	 alle	 luisteraars	 met	 zachte	 akoestische
geluiden.
Daarna	zwermen	verschillende	groepen	 luisteraars	uit,	 elk	op	 sleeptouw	genomen
door	 een	 filosofische	 gids.	 Doorheen	 heel	 het	 gebouw	 kan	 je	 zo	 de	 verschillende
audiovisuele	constellaties	aanschouwen.	

Tot	slot	de	'grand	finale’,	waar	alle	deelnemers	weer	samen	ten	tonele	verschijnen
voor	een	laatste	feestmoment.

Meer	info:	https://www.handelsbeurs.be/nl/concert/parcoeur-1

On	stage
Zondag	15	maart	om	15	uur,	Miryzaal,	Conservatorium	Gent

Blokfluitstudenten	van	Tomma	Wessel	aan	de	Muziekacademie	van	het	GO!	De
Poel	uit	Gent	en	de	Stedelijke	Muziekacademie	De	Kunstbrug	uit	Gentbrugge
brengen	samen	"Hidden	Bugs"	(2017)	van	Angélica	Castello.	Dit	is	een	werk	voor
blokfluitorkest	en	elektronica.	Dit	concert	is	in	samenwerking	met	beeldend
kunstenaar	Rose	Moens.

Huiskamerconcerten	Aalter
Zaterdag	 21	 maart	 brengen	 studenten	 van	 de	 Muziekacademie	 van	 Aalter	 op
diverse	plaatsen	in	Aalter	kleine	optredens.	Studenten	uit	de	blokfluitklas	van	Ruth
Van	Killegem	spelen	in	de	Academie	zelf	om	10	uur.

en	verder	dit	seizoen:

Zondag	26	april	2020	om	11	uur

QUINTYN

Koen	Quintyn	(toetsen)	is	leerkracht	van	de	nagelnieuwe	klas	experimentele
muziek.	Hij	brengt	samen	met	collega’s	een	mix	van	elektronische	en	akoestische
muziek.	Compositie	en	improvisatie	tasten	de	grenzen	af	van	klassiek,	jazz	tot	zelfs
pop/rock	in	een	techno-jasje.

Creatieconcert	SAMW	Tielt
Dinsdag	31	maart	om	19	uur,	Cultuurcentrum	Gildhof,	Tielt

Leerlingen	van	de	Stedelijke	Academie	voor	Muziek	en	Woord	oefenen	en	repeteren
niet	alleen,	ze	laten	ook	zien	wat	ze	in	hun	mars	hebben.	Tijdens	het	creatieconcert
brengen	 leerlingen	 eigen	 composities	 in	 première.	 Het	 gaat	 om	 zowel
muziekstukken	als	 tekst	en	woordfragmenten	die	de	 leerlingen	zelf	 schreven.	Ook
de	T(ieltse)i(mprovisatie)K(las)	o.l.v.	Lode	Vercampt	zal	hier	optreden.

Antwerps	Collegium	Musicum

Ook	het	Antwerps	Collegum	Musicum	o.l.v.	Willem	Ceuleers	zit	de	komende
maanden	niet	stil.

Dinsdag	31	maart	2020,	20u00:	Sint-Norbertuskerk,	Antwerpen
Oratorium	6	-	Lucaspassie	
-	Helmut	Walcha	(1907-1991)
		orgelprelude:	Herzliebster	Jesu,	was	hast	du	verbrochen
-	Willem	Ceuleers
		Lucaspassie,	opus	849	(2016)
Vrijdag	3	april	2020,	20u00:	Sint-Lambertuskerk,	Laken
-	Sigfrid	Karg-Elert	(1877-1933)
		orgelprelude:	Herzliebster	Jesu,	was	hast	du	verbrochen
-	Willem	Ceuleers
		Lucaspassie,	opus	849	(2016)
Deze	Lucaspassie	zal	in	2021	in	de	Paterskerk	van	Tielt	hernomen	worden	op
zaterdag	20	maart	2021.

Dinsdag	28	april	2020,	20u00:	Christuskerk,	Antwerpen
Oratorium	7	-	Het	Salomonsoordeel	van	Giacomo	Carissimi
-	Giovanni	Battista	Fontana	(1571-1630):
		Sonata	voor	3	blokfluiten	en	orgel	(ed.	1641)
-	Claudio	Monteverdi	(1567-1643):
		uit	'Selva	morale'	(1640):	Ab	aeterno
-	Giacomo	Carissimi	(1606-1674):
		Il	Giudicio	di	Solomone	(naar	een	afschrift	van	Sébastien	de	Brossard)
-	Willem	Ceuleers:
		Koorwerk	over	Spreuken	8	en	9

Dinsdag	26	mei	2020,	20u00:
Oratorium	8	-	Genesis	37:	Jacob	in	de	put
-	Wilem	Ceuleers
		Genesis	37:	Jacob	in	de	put
	
Meer	info:	www.dick.wursten.be

concerten	Schütz	en	Gabrieli	met	het	koor
van	Patrick	Debrabandere
Donderdag	23	april	om	20	uur	in	de	Jezuïtenkerk,	Burgstraat,	Gent
Zaterdag	9	mei	om	11	uur	in	de	kapel	van	De	Poel

Studenten	van	de	blokfluitklas	van	Tomma	Wessel	aan	de	Muziekacademie	van	het
GO!	 De	 Poel	 brengen	 samen	met	 het	 koor	 van	 Patrick	 Debrabandere	muziek	 van
Gabrieli	en	Schütz.
	

Aan	te	bevelen	muziekstages/workshops

Air-Force	(Advanced	Orchestra)
Melle,	3	mei	2020

Het	blokfluitorkest	in	zijn	ideale	vorm
Fasten	your	seatbelts...
...want	Air-Force	blaast	een	krachtige	nieuwe	wind	door	het	blokfluitlandschap.	Air-
Force	gaat	voor	het	blokfluitorkest	in	zijn	ideale	vorm:	de	partijen	worden	solistisch
bezet	 en	 het	 inzetten	 van	 heel	 wat	 lage	 blokfluiten	 zorgt	 voor	 een	 perfecte
klankbalans.

Het	zichtlezen	voorbij
Om	het	speelplezier	te	verhogen	wordt	aan	de	deelnemers	gevraagd	om	de	partijen
op	voorhand	in	te	studeren.

Info/Praktisch
Air-Force	 is	 een	 initiatief	 van	 Tom	 Beets	 en	 Joris	 Van	 Goethem.	 Er	 wordt	 in
verschillende	 niveaugroepen	 gemusiceerd.	 Air-Force	 zal	 op	 regelmatige	 basis	 op
verschillende	plaatsen	landen.	Bring	your	recorders,	relax	and	have	a	great	flight.

Meer	info:	http://www.Air-Force.be

Introductie	in	renaissanceconsort	(Young
Air-Force)
Melle,	3	mei	2020

Naast	het	Advanced	Orchestra	is	er	ook	de	Young	Air-Force.	Deze	dag	staat
helemaal	in	het	teken	van	de	renaissance	(1400-1600).	Niet	alleen	de	muziek	uit
deze	tijd	komt	aan	bod	maar	ook	de	prachtige	renaissance	blokfluiten	zullen	tijdens
deze	themadag	bespeeld	worden.	De	troef	van	deze	themadag	is	de	aanwezigheid
van	echte	renaissance	blokfluiten.	Deze	fluiten	zijn	vooral	in	één	stuk	gebouwd	en
hebben	andere	grepen	dan	de	blokfluiten	die	we	gewoon	zijn.	Vooral	de
samenhorigheid	en	de	klank	van	deze	set	instrumenten	is	een	unieke	ervaring.	Je
hebt	geen	ervaring	op	deze	instrumenten	nodig.	De	plaatsen	zijn	beperkt	tot	max	9
deelnemers	tussen	16	en	29	jaar.	De	inschrijvingen	gaan	open	op	zondag	1	maart
2020.

Meer	info:	http://accoestic.com/melle-3-mei-2020/?
fbclid=IwAR0hR7wWoTTneVeu7Di_W18zcb6_iTHfm47liCVKn1mu5IE9uBk9gC8bYjk

Muziekcursussen	tijdens	de	zomer
Tijdens	 de	 zomermaanden	 organiseren	 we	 muziekcursussen	 voor	 beginnende	 tot
gevorderde	muzikanten.	Deze	cursussen	zijn	 ingedeeld	naar	stijl:	van	oude	muziek
tot	pop	en	rock.
We	hopen	je	deze	zomer	te	ontmoeten	op	één	van	onze	cursussen.	Meld	je	vandaag
nog	aan	en	overtuig	je	vrienden	mee	te	komen!

CURSUS	OUDE	MUZIEK
	
ORKESTWEEK
	
ORKEST	JUNIOR
	
JAZZCURSUS
	
POPWEEK
	
	

Zomer	2020
Zomerfestival	voor
Gamba
Luit
Nyckelharpa
van	woensdag	19	t.e.m.	donderdag	20	augustus	2020

Zomerfestival	voor	
Blokfluit
van	vrijdag	21	t.e.m.	zondag	23	augustus	2020

Meer	info:	http://www.blokfluitdagen.be/

http://www.muzikamp.be/

Meer	evenementen	en	concerten
URL:	https://www.blokfluitpagina.nl/
URL:	https://www.out.be/nl/agenda/stage-cursus/muziek/

ProMusica²	is	een	themagroep	van	vtbKultuur

Als	VAB-lid	ben	 je	automatisch	 lid	van	vtbKultuur	en	beschikken	we	op	die	manier
over	je	emailadres.	Wij	putten	eveneens	uit	onze	databank	van	(oud-)leden	van	Pro
Musica.	 Wens	 je	 de	 nieuwsbrief	 toch	 niet	 meer	 te	 ontvangen,	 dan	 kan	 dit	 heel
eenvoudig	 door	 je	 onderaan	 deze	 mail	 uit	 te	 schrijven.	 Weet	 dat	 je	 privacy
belangrijk	 is	 voor	 ons.	 Je	 kan	 onze	 privacyverklaring	 hier
lezen:	 	www.vtbkultuur.be/promusica2.	Heb	 je	nog	vragen	hierover,	contacteer	ons
dan	via	consortpromusica@vtbkultuur.be	of	via	promusica2@promusicatielt.be.

V.U.:		ProMusica²	(Werner	Mareels),	Stationsplein	1	bus	8,	8700	Tielt.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	promusica2@promusicatielt.be	toe	aan	uw	adresboek.
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