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Programmatie 2016 - 2017

VOORW
Al tien jaar
muzikale en
theatrale
symbiose

Men zegt vaak dat de tijd vliegt en zonder er erg in te hebben bestaan wij dit jaar als
school al “10 jaar”. Een eerste mijlpaal in het leven van de school die ons een duidelijk beeld geeft over de mooie toekomst die ons toelacht. In huwelijkstermen zouden
we kunnen spreken over een tinnen verbinding tussen muziek, theater en creatieve
ontmoetingen. We zijn trots om deze verjaardag te kunnen vieren en blikken we terug
op de al vele klasvoorstellingen, kerstproducties, theatervoorstellingen, zomerateliers,
BBQ’s en samenwerkingen. Maar vooral kijken we vooruit want stilstaan doen wij zeker
niet. Dit programmatieboekje geeft dan ook een duidelijk beeld hoe wij dit feestjaar
zullen invullen samen met al de leerlingen die ons nauw aan het hart liggen en de creatieve uitdagingen niet uit de weg gaan.
Het beloofd een spetterend jaar te worden waar ook jij deel kan van uitmaken. Bekijk
zeker eens ons lessenaanbod en onze jaarprogrammatie. En wie weet ben jij binnenkort ook een lid van onze muziekhuis familie…
Jonathan D’Hondt en Aude Dewerchin

programma 2016 - 2017
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SPREEKT
DE MUZIEK”
- HANS CHRISTIAN ANDERSEN -

En zo zien ook wij het in het Muziekhuis. Muziek is meer
dan enkel en alleen wat noten lezen, correcte ademhaling en vingerstanden. Muziek ontstaat in jezelf. In Het
Muziekhuis wordt dan ook de nadruk gelegd op dit ‘zelf’.
Tijdens de lessen kan je jouw muzikaal talent verder
ontwikkelen volgens jouw individuele interesses. Een
half uurtje per week ga je samen met je leerkracht op
zoek naar je eigen stijl, onderzoek je het instrument dat
bij jou past en word je klaargestoomd om dit instrument
ook ‘on stage’ te beheersen.
Voel jij het soms krielen om piano te leren spelen, willen je
vingers muziek krijgen uit snaren, wil jij graag met ritmes
leren spelen,heb je altijd al zangles willen volgen of heb je
gewoon zin om je een muziekstijl aan te meten? In Het
Muziekhuis gaan wij niets uit de weg. Leeftijd speelt geen
rol zowel jong en oud kunnen bij ons hun muzikaal ei kwijt.
Schrijf je nu in en ga de muzikale uitdaging aan!
Jonathan D’Hondt
Oprichter, Algemeen directeur vzw Het Huziekhuis
en hoofd muziekafdeling

xxx
Wie?

vanaf 7 jaar

De leerlingen worden wekelijks een halfuur individueel onderwezen. Voorkennis is niet noodzakelijk
omdat zowel theorie als praktijk gecombineerd
worden tijdens de lessen. Omdat ieder instrument
individueel onderwezen wordt is er geen vast leerprogramma (en zijn er dus ook geen examens).
Iedere leerling evolueert op z’n eigen tempo. De
individuele lessen die je kan volgen zijn:

Wanneer?

dag en uur hangt af van
de keuze van je cursus
maandag - donderdag
tussen 14u en 22u
zaterdag
tussen 9u en 15u

muziekafdeling
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GROEPSLESSEN
Zing je graag in groep? Is pop je lievelingsmuziek? Schrijf je dan nu in voor popkoor!
Zowel oudere als nieuwe popnummers
komen aan bod en er is ruimte voor zangers
en zangeressen die solo’s aandurven! Straks
voel jij je als Abba, the Jackson 5, Destiny’s
Child, …. Naast het in groep zingen wordt er
ook veel aandacht besteed aan een goed
stemgebruik, sound, improvisatie en expressie.
Wacht dus niet langer, maar schrijf je nu in…
Amusement verzekerd!

popk"r
Wanneer?

maandag van 20u30 tot 21u30
Inschrijven kan vanaf 16 jaar

Theater ontstaat in het leven, tussen dialogen, houdingen
en situaties van echte mensen.
In de theaterschool starten wij dan ook al van jongs af
aan met theater spelen. Vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen
hier hun identiteit ontplooien, leren spelen met teksten
en emoties, hun lichaam leren beheersen en echte situaties leren vertalen naar theater.
In de theaterschool willen wij niet gewoon werken met
het mooi en correct leren lezen en brengen van teksten.
Wij vertrekken vanuit de leerlingen en laten samen met
hen de verhalen, dialogen en theater scènes ontstaan. Aan de hand van muziek, beweging en improvisaties groeien de leerlingen geprikkeld op.

“HET
LEVEN
IS EEN
TONEEL
EN WIJ
ZIJN DE
ACTEURS”.

In de theaterschool willen wij dan ook een creatieve ruimte aanbieden voor jong en oud. Ook als volwassene kan je hier met ons aan de slag om je verder te verdiepen in je theatrale zelf.
Theater zit in elke persoon en elke leeftijd ,door middel
van creatieve dialogen gaan wij de theaterontplooiing
aan. Elk jaar maken wij ook een aantal producties waar
onze leerlingen de kans krijgen hun skills ook op een podium te presenteren.
Schrijf je nu in en ga de theatrale uitdaging aan !
Van 2,5 tot 99 jaar
Aude Dewerchin
Creatief, pedagogisch directeur
en hoofd theaterafdeling

- WILLIAM SHAKESPEARE -

theaterafdeling

KLEUTERS
wie?

van 2,5 tot 6 jaar

Wanneer?

groep 1 zaterdag van 9u00 tot 10u00
groep 2 zaterdag van 10u00 tot 11u00
groep 3 zaterdag van 11u00 tot 12u00

xxx

Drama voor kleuters

Ook al eens opgemerkt hoe jouw kleutertje een rijke dosis aan fantasie bezit? Ook
al eens vol bewondering gekeken naar
het fantastische rollenspel dat je kleutertje soms speelt? Ook al eens op zoek gegaan naar een leuke workshop om je kleuter hierin te stimuleren?
Vanaf nu kan je kleintje in het muziekhuis “Drama Voor Kleuters” volgen! Aan de
hand van muziek, beweging en verhalen
gaan wij samen met je kleuter een leuke rit maken doorheen de wereld van de
dramatische expressie. En wie weet heb jij
binnenkort wel een echt “drama-talentje”
in huis! Op ons slotmoment kan je alvast je
kleuter in volle actie bewonderen.

Voel jij je soms ook een theatervrouwtje of heertje maar
weet je nog niet echt hoe jij je als ééntje moet gedragen. Ben jij creatief, trek je graag gekke bekken en wil je
eens op een podium staan? Dan is het lessenpakket
:’Meneertje en Mevrouwtje theater’ misschien wel wat
voor jou!
Tijdens dit lessenpakket is Juffrouw drama op zoek naar
meneertjes en mevrouwtjes theater die samen met haar
leuke, zotte en absurde expressiekuren willen uithalen.
Samen met baby muziek, tante beweging en nonkel expressie maakt zij met jullie een plezante tocht doorheen
de wereld van theater en leer je elk lid uit de theaterfamilie
beter kennen. Als een volleerde acteur of actrice kan je
doorstromen volgens leeftijd en niveaugroepen. En elk
jaar krijg je als kers op de taart een rol in een echt theaterspektakel samen met alle andere leerlingen uit de theater school.
Aarzel niet langer en schrijf je snel in en wie weet mag jij
je binnenkort wel de nieuwe meneer of mevrouw theater noemen.

LAGER

Meneertje
& Mevrouwtje theater
Wie?

vanaf 7 tot 12 jaar

Wanneer?

niveau 1 zaterdag van 13u00 tot 14u30
(1ste tot 2de leerjaar)
niveau 1 zaterdag van 16u00 tot 17u30
(1ste tot 2de leerjaar)
niveau 2 zaterdag van 14u30 tot 16u00
(3de tot 4de leerjaar)
niveau 3 woensdag van 14u30 tot 16u00
(5de tot 6de leerjaar)

theaterafdeling

MIDDEL
BAAR

Do Your Thing
and keep it real
Wie?

vanaf 12 tot 18 jaar

Wanneer?

lagere graad woensdag van 16u tot 18u
(1ste, 2de & 3de middelbaar)
hogere graad woensdag van 18u tot 20u
(4de, 5de & 6de middelbaar)

Ben jij creatief? Hou jij van afwisseling en absurditeit,
beschik jij over een stevige dosis ‘goesting’ en heb jij
zin om ‘je volledige zelf’ in de strijd te gooien? Dan
is ‘ Do your thing and keep it real’ misschien wel wat
voor jou!
Deze theaterlessen gaan op een intensieve manier
de theaterwereld verder gaan uitdiepen. Je leert
jezelf en je eigen theaterspel onderzoeken aan de
hand van verschillende technieken en methodes.
Van monologen schrijven tot improvistatie en theater als artistieke kunstvorm gaan wij samen op pad.
Tijdens deze lessen gaat het vooral over het zelf verwezenlijken en jezelf ontplooien. Daarom krijg jij de
kans om in de aanloop naar het jaarlijks theaterspektakel zelf mee te denken, schrijven en verzinnen. “Do
your thing and keep it real” begeleid je in het groeien
naar je eigen theatrale zelf!

VOLWASSENEN
Wie?

vanaf 18 jaar

Wanneer?

woensdag van 20u tot 21u30

Misschien denk je wel: ik sta graag op de planken, ik
verdiep mezelf graag in andere rollen, ik zou best wel
graag eens leren welke verschillende theatertechnieken en methodes er bestaan. Maar je weet helemaal niet waar of hoe je hier moet aan beginnen.
Dan bieden wij vanaf dit jaar een plaats aan waar jij je
ei helemaal kwijt kan. Tijdens dit lessenpakket “theater voor volwassenen” gaan we samen op pad en onderzoeken we de verschillende theatertechnieken,
methodes en theatergoeroes.
Improvisatie, monologen, Stanislavski, Grotowski zijn
maar enkele dingen die dit jaar op ons programma staan.
Smijt jezelf nu in dit theater avontuur en ontdek de
acteur of actrice in jezelf !

xxx
Wie?

vanaf 18 jaar

Wanneer?

woensdag van 20u tot 21u30
(2 wekelijks vanaf 7 oktober)

Ken je het gezegde “Kleren maken de man?” Nergens is dit meer waar dan op de bühne. De eerste
keer je kostuum aantrekken is dan ook een speciale ervaring. Als je dan in de spiegel kijkt, is het alsof
je je personage in de ogen staart.
Stilaan komt de tekst die je tot dan gewoon citeerde echt tot leven en je ‘wordt’ de rol die voor
je werd geschreven.
Tijdens deze lessen kan je je creativiteit laten botvieren. Samen maken we de mooiste kostuums,
die op het einde van het jaar tot leven worden gebracht door de leerlingen van de theaterafdeling.
Bij de uitwerking van de kostuums komen verschillende materialen en technieken aan bod, zodat je
op het einde van het jaar ook nog een leuke outfit
aan jouw kast kan toevoegen.
Voel jij het al kriebelen om aan de slag te gaan met
potlood en papier? Wil je je schaar al in de stof zetten en staan naald en garen al klaar? Heb je al ervaring of ben je een beginneling? Schrijf je nu in en
ga de creatieve uitdaging aan !

Kleren maken de man

KOstUUm
Aterlier

JAARPROGR
Christmas Sing a#ng
vrijdag 18 december 2016 om 20u
GENRE

MUZIEK

WAAR

zaal De Ark
Kerkstraat , Anzegem

INKOM

Gratis
lid van Het Muziekhuis
(op vertoon lidkaart)
€ 3 als niet-lid

Muziek en productie
Jonathan D’Hondt en docenten
Muzikaal spel
leerlingen muziekafdeling
Presentatie
Leerlingen theaterafdeling
olv Aude Dewerchin
Geluid
Pascal Levrier
Licht
Korneel Devos

Al 10 jaar maken we jaarlijkse in de kerstperiode een spetterende Christmas show door en voor leerlingen. Ook dit
jaar mogen we deze traditie niet verloren laten gaan.
Om ons 10 jarig bestaan nog even extra in de verf te
zetten maken we er dit jaar een heuse “sing along” van.
Leerlingen van het muziekhuis verzorgen de muzikale
omkaderingen en ondersteuning maar ook jij mag dit jaar
een deel uitmaken van dit spektakel en een paar bekende
nummers luidkeels mee zingen.
Heb je zin in een gezellige muzikale avond met je familie,
een straffe combinatie van muziek en zang talent, of gewoon om even de kerst sfeer op te snuiven dan ben je meer
dan welkom op deze eerste voorstelling van het schooljaar.

GRAMMATIE
Blind Date Comedy Night
vrijdag 11 februari 2017 om 20u
GENRE

HUMOR

WAAR

Het Muziekhuis

INKOM

€ 9 (eenheidsprijs)

organisatie jeugddienst Anzegem

Comedy Nights zijn in. Je zoekt een alternatieve locatie,
selecteert een aantrekkelijke line-up en je hebt meteen
het ideale recept voor een ontspannen avondje uit.
Wij hebben voor jullie een aanbod met veel ervaring, afwisseling én couleur locale.
Wij willen niet meteen alles prijsgeven maar lichten toch
graag al een tipje van de sluier: Bram Vanden Broecke
(Zwevegemnaar die jarenlang het voorprogramma van
Alex Agnew deed) is alvast onze MC (Master of Comedy) van dienst. De Amerikaanse Jovanka Steele (woont
sinds kort in Anzegem) omarmt haar nieuwe vaderland
met een zak vol goede grappen en pittige observaties
van onze cultuur en leefgewoonten.
Verwacht ook een beginnend comedian en zet daarnaast nog een ervaren rot in ’t vak (rarara…) en je avond
kan niet meer stuk.
Zin om je te laten verrassen? Dan is dit een gedroomde
kans om zowel aanstormend als gevestigd humortalent
te ontdekken! Begin alvast jullie lachspieren te oefenen.

Anzegem Zingt IV
zaterdag 12 februari 2017
GENRE

MUZIEK

WAAR

Het Muziekhuis

INKOM

€ 2 euro
lid van Het Muziekhuis
(op vertoon lidkaart)
€ 5 euro als niet-lid

Brullers,prevelaars, bassen, brulapen, alten, kwelers, sopranen, jodelaars, contra-tenoren en zondagszingers , al
dan niet in de maat en al dan niet op de juiste toonhoogte, jong en minder jong.
Hou jullie vast want voor de 4 keer op rij organiseren wij
in samenwerking met ‘Bernard Cosaert en J’ Ansoldo ‘
“Anzegem zingt”.
Een gezellige zangstonde waarop iedereen welkom is!
Hou je van een bekende liedjes , zing je graag onder de
douche of stiekem in je auto? Dan is dit de ideale uitstap
voor jou , je vrienden en familie.

#cal Heroes II
12 maart 2017
GENRE

MUZIEK, HARMONIE

WAAR

CC Ansold, Anzegem

INKOM

“Local Heroes” de naam zegt het zelf al. Iedereen weet
dat Anzegem barstensvol zit met ‘lokale helden’ maar
zag jij ze al eens live aan het werk?! Nee, dan is het nu je
kans. Wegens groot succes slaan “Eendracht” en “het
Muziekhuis” opnieuw de handen in elkaar en brengen zij
dit jaar “ Local Heroes II”.
Enkele straffe zangtalenten van Het Muziekhuis brengen
nummers die door een echte harmonie samen met een
electric band worden omkaderd.
Een leuke avond muziek voor al wie houdt van klassieke
instrumenten en mooie stemmen gebracht op een hedendaagse manier.

10 Times the M
vrijdag 31 maart & zaterdag 1 april 2017 om 20u
GENRE

MUSICAL, MUZIEK,
& THEATER

WAAR

CC De Stringe, Vichte

INKOM

€6
lid van Het Muziekhuis
(op vertoon lidkaart)
€ 12 als niet-lid

Muziek en productie
Jonathan D’Hondt en docenten
Muzikaal spel
leerlingen muziekafdeling
Verhaal en regie
Aude Dewerchin
Theatraal Spel
Leerlingen theaterafdeling
Geluid
Pascal Levrier
Licht
Korneel Devos

Een 10 jarig bestaan verdient een echte show op zich.
Daarom slaan de muziek en theaterafdeling de handen in
elkaar en trakteren ze jullie op een spetterende Muziekhuis Musical.
Verwacht je aan een theatrale en muzikale symbiose van
de meest bekende musicals allertijden.
Een productie voor jong en oud waarbij je jezelf op Broadway of West End zal wanen.
Aarzel niet en laat je mee voeren op deze magische tocht
doorheen de wereld van Musicals.

Peter Pan
vrijdag 26, zaterdag 27 & zondag 28 mei 2017
GENRE

THEATER, MUSICAL

WANNEER

vrijdag 26 mei / 20u
zaterdag 27mei / 20u
zondag 28 mei / 15u

WAAR

CC De Stringe, Vichte

INKOM

€ 6 euro
lid van het Muziekhuis
(op vertoon lidkaart)
€ 12 euro als niet-lid

Tekst, Concept, Regie
Aude Dewerchin
Muziek
Aude Dewerchin & Jonathan D’Hondt
Spelondersteuning
Emma Dewerchin
Kostuums
Kostuumatelier o.l.v. Kelly Debaere
Decor
Jonathan D’hondt & Aude Dewerchin
Geluid
Pascal Levrier
Licht
Korneel Devos

Trots presenteert de theaterafdeling dit jaar een eigentijdse versie van het bekende verhaal “Peter pan”. Ooit al
eens gehoord over de jongen die niet wilde opgroeien en
zijn hele leven lang wilde blijven dromen en fantaseren? Peter pan is een verhaal vol avontuur, spanning en ontroering.
Een verhaal over kind zijn en volwassen worden, over het
nastreven van dromen en het geloven in het onwerkelijke.
Met een grote cast brengt de theaterafdeling deze voorstelling in het voorjaar opnieuw naar de zalen van Anzegem.
Laat je betoveren en kom deze familie voorstelling aanschouwen en bewonderen.
En wie weet ontdek jij ook wel waarom terugkeren van
fantasie land zo moeilijk is…

BBQ Show - Funk Away
vrijdag 30 juni 2017
GENRE

MUZIEK

WAAR

CC Ansold, Anzegem

WANNEER

19u30 BBQ
21u00 voorstelling

BBQ

€ 12 (kinderen)
€17 (volwassenen)

Muziek en productie
Jonathan D’Hondt & docenten
Muzikaal spel
leerlingen muziekafdeling
Presentatie
Leerlingen theaterafdeling
olv Aude Dewerchin
Geluid
Pascal Levrier
Licht
Korneel Devos

Naar Trouwe traditie sluiten we het schooljaar af met
onze jaarlijkse BBQ show waarbij je een heerlijke BBQ kan
combineren met een straffe muzikale show gebracht
door leerlingen van de muziekafdeling.
Dit jaar brengen de leerlingen nummers waar ‘de Funk’
van af zal spetteren. Gooi je benen even los, zet je muzikale oren maar open want dit zal een afsluiter zijn waarbij
je niet in slaap kan dommelen.
Een leuke funky inzetter van de vakantie voor de volledige familie!

PROJECTE
SCHOOLPROJECTEN
EN EIGEN AANVRAAG

STUDIO

Zoek je een muzische workshop om je
leerlingen meer muzikaal en theatraal te
ondersteunen? Wil je graag een knotsgekke muzikale workshop op het eerste
communiefeest van je dochter? Zou je
graag je schoolfeest eens een op poetsbeurt geven? Dan ben je hier aan het
juiste adres.

vzw Het Muziekhuis houdt zich bezig
met het creëren , begeleiden en produceren van muzikale producties. Zowel in
de studio als live op het podium.

Bij het muziekhuis kan je vanaf nu ook
terecht met je eigen ideeën en wensen.
Graag werken wij voor u workshops op
maat uit. Zowel muzikaal, plastisch , theatraal en bewegingsgericht kunnen wij
pakketten naar u wensen ontwikkelen.
Graag eens brainstormen samen met
jou voorstellen? Aarzel dan niet om ons
te contacteren.

M.a.w., ben je een creatieve geest, en wil
je je muzikale ideeën verder uitwerken,
aarzel niet, en breng ons hiervan op de
hoogte. Wij beschikken over een opname studio, producer en arrangeur.
Of ben je op zoek naar een muzikale ondersteuning van je bedrijfs- privéfeest,
trouwmis, receptie, … Ook hiervoor
bieden wij jullie graag een oplossing, op
maat gemaakt.

EN
ZANG-OPNAMES

MUZIEKHUIS LIVE!

Heb je ooit al eens jouw favoriete song
willen opnemen in de studio?

Op zoek naar een muzikale band om je
evenement op te luisteren?

Of misschien wil je een zangopname die
kan gebruikt worden als inzending voor
een talentenwedstrijd, of de openingsdans van je huwelijk, of als cadeau voor
iemand speciaal, of omdat je het gewoon super leuk vindt om te doen.

Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Dat kan! Zangcoach en pianist Didier
Deruytter (Ozark Henry), helpt jou hier
graag mee verder tijdens een 2 uur durende intensieve zangcoaching en opnamesessie. Met als resultaat jouw eigen opname op cd.
Bij inschrijving geef je uiteraard jouw
songkeuze door zodat de voorbereidingen ook vlot kunnen verlopen.
Opnamedag en uur in samenspraak te
bespreken bij je inschrijving

WIJ BIEDEN
2 FORMULES AAN:
1. Muziekhuis Live!
Ideaal voor schoolfeesten,
feesten, recepties, ….

buurt-

2. Muziekhuis Live! XL
Voor wie het grootser ziet en waar vooral
véél ambiance mag zijn
vraag vrijblijvend prijsofferte:
GSM 0473/467459
mail info@muziekhuis.be

zomer
ateliers

zomerateliers

xxx
wie?

van 2,5 tot 6 jaar
(1ste tot 3de kleuter)

Wanneer

van 3 juli tot 7 juli 2017
telkens van 9u tot 12u
(gratis opvang vanaf 8u30)

Prijs
€ 85

spr"kjes
carr!sel
Tijdens de sprookjes carrousel gaan we met je
kleutertje op tocht doorheen de magische wereld
van de sprookjes dit aan de hand van theater, beweging , muziek en beeld. We veranderen in stoere ridders en prachtige prinsessen, dansen ons
een weg doorheen het gekke sprookjesbos, zingen een lofzang voor de vogels en ontwerpen de
mooiste gewaden.

Waar

Het Muziekhuis
Heirbaan 57 Ingooigem

De vertel carrousel wordt een magische ervaring voor elk kind dat gelooft in magie, sprookjes
en verhalen.

xxx

zomerateliers

wie?

van 2,5 tot 6 jaar
(1ste tot 3de kleuter)

Wanneer

van 21 augustus tot
25 augustus 2017
telkens van 9u tot 12u
(gratis opvang vanaf 8u30)

Prijs
€ 85

Waar

Het Muziekhuis
Heirbaan 57 Ingooigem

reis rond
de wereld
Tijdens het kampje “reis ronde wereld” reizen we
elke dag naar een andere speciale plaats op de wereld. We ontdekken indianen en hun gebruiken, piraten op de wilde wateren van de zee, nieuwe en
vreemde dieren in het oerwoud,… Door middel van
theater, beweging en plastische activiteiten maken
we een heuse wereldreis waar we als echte ontdekkers en reizigers van terug keren om nooit nog
op dezelfde manier naar de wereld te kijken.
Dus stoere binken, ontdekkers en junior reizigers
schrijf je snel in!

Kriebelt het wel eens om zelf een nummer te
schrijven? Droom jij ervan om eens een single op
te nemen? Sta jij daarnaast te popelen om eens op
te treden op een groot podium?
Je droom wordt binnenkort werkelijkheid! Deze
zomer kan je in Het Muziekhuis een zomerworkshop volgen waarbij je omgetoverd wordt tot
een heuse popster. Je leert je eigen nummers
schrijven, krijgt zanglessen wordt gecoacht in je
podiumskills, poseert tijdens een professionele
fotoshoot, maakt je eigen cd hoesje en neemt bovendien een eigen single op. Nieuw dit jaar is dat je
er een “making of filmpje” gemaakt wordt van het
popsterkamp. Een leuke herinnering voor later!

zomerateliers

Als kers op de taart is er op het einde van de week
een onvergetelijke show waar in iedere deelnemer
de kans krijgt om zijn eigen nummer te presenteren aan familie en vrienden.

xxx

word popster
in één week!
WIE?

van 7 tot 14 jaar

Wanneer

Week 1
3 juli tot 7 juli 2017
Week 2
21 augustus tot 25 augustus 2017
maandag tot vrijdag
telkens van 13u tot 17u

Prijs
€ 155

P$ats

Het Muziekhuis
Heirbaan 57 Ingooigem

Tijdens het musical atelier wordt je een week lang
ondergedompeld in de wereld van zang, muziek
en theater. Professionele docenten onderrichten
je in samenzang, individuele zang, personageanalyse, choreografie, theater samenspel en nog
veel meer. Verschillende gekende musical producties passeren het repertoire en worden als een
ware spektakel show op het einde van de week
aan het grote publiek gepresenteerd. En wil je nog
meer weten? Ook een cd met de ingezongen musical nummers krijg je op het einde van de week
mee naar huis.

xxx

het musical
atelier
wie?

van 12 tot 18 jaar

Wanneer

van 10 juli tot 14 juli 2017
van 9u tot 16u

Prijs
€ 155

P$ats

Het Muziekhuis
Heirbaan 57 Ingooigem

zomerateliers

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Hou jij van zingen,
dansen en theater spelen? En krijg jij bij het zien
van een musical een warm gevoel in je buik? Dan
is het ‘musical atelier’ misschien wel wat voor jou !

contact
Algemeen en Muziekafdeling
Jonathan D’Hondt
Info@muziekhuis.be
0473/467459
Theaterafdeling
Aude Dewerchin
theater@muziekhuis.be

Opendeurdag
Zondag 18 september 2016
vanaf 13u tot 17u
met animatie, optredens, …..

