
Inschrijvingsstrook
te bezorgen vóór 28 november aan het secretariaat van 
de academie voor woord, muziek en dans. 
fax: 03 890 69 31, amwd@bornem.be
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wenst deel te nemen aan de gratis masterclass 
vanaf 14 uur (aankruisen wat van toepassing is)

 actief            passief

 Manu Mellaerts
 Rik Vercruysse
 Jan Smets
 Stephan Van Aenrode

 
 wenst deel te nemen aan de gratis play-inn met het 

    koperensemble van 17.30 uur tot 18.30 uur

 
reserveert         kaarten aan 16 euro (aantal invullen)
reserveert         kaarten aan 14 euro (jongeren en +3, ook 
leerkrachten en studenten) voor het concert met de  
Belgian Brass om 20.30 uur
 
reserveert         broodjes smos aan 3,50 euro
 
 
 

 neemt deel aan het gratis optreden van Bert Joris Trio 
    in het Cultuurcafé (Aansluitend omstreeks 22 uur)

Met dank aan
Wij zijn blij dat we deze dag kunnen realiseren dankzij de 
steun van het cultuurcentrum en de gemeentelijke culturele 
diensten. Dank aan Vlamo, vzw Worm en de sponsoren die zo 
bereidwillig zijn ons te steunen. 

Metropolis Music Publishers zal op deze dag een nieuwe reeks uitgaven 
voorstellen voor koperinstrumenten in diverse bezettingen en moeilijk-
heidsgraden. Deze ‘Collection Elliot Chasanov’ werd samengesteld door 
de trombonist van het ‘Illinois Brass Quintet’ uit de USA. 

Locatie
De Nationale dag van de Koperblazer vindt plaats in 
de Academie voor muziek, woord en dans Bornem.
Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem.
Op 10 minuten van het station (lijn Mechelen - Sint-Niklaas).
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Gratis masterclasses en clinics 
door topmuzikanten uit de 
Belgische koperwereld

Academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem
stelt voor

Nationale dag
van de

blazer
Koper-

belgian brass
Gratis afsluiter: 

bert Joris Trio 

ZATERDAg 11 DECEMBER 2010 
Meer info op www.bornem.be/cultuur-academie.html

Muziekcentrale
www.adams-music.be

www.metropolis-music.com



Beste liefhebber van koperblaasmuziek, academie
student(e) en conservatoriumstudent(e), 
 
In een tijd van commercialisering is het niet zo evident dat 
jongeren zich toeleggen op het bespelen van koperblaas- 
instrumenten. Nochtans is het van oudsher zo dat de 
koperblazers hoogst gehonoreerde musici waren. Dit had 
zo zijn redenen. De beheersing van een instrument stelde 
de hoogste eisen qua techniek en uithouding. Efficiëntie 
qua mondstukken, adem, techniek was en is dus nog steeds 
belangrijk! 

We zijn fier u met de academie van Bornem te kunnen uit-
nodigen voor dit bruisend initiatief rond koperblazers. 
Wij zijn er in geslaagd de beste spelers en docenten uit te 
nodigen om jullie gratis masterclasses aan te bieden. Dit 
kan passief of actief. Je hoeft het maar aan te kruisen op de 
inschrijvingsstrook!
  
Team-teaching is een woord dat meer en meer actualiteits-
waarde krijgt. Meerdere leerkrachten uit academies en 
conservatoria die samen ideeën en opvattingen uitwisselen, 
evolutie in instrumentenbouw en evolutie in de nieuwe 
compositietechnieken, het hangt allemaal samen.
Wie op de kar springt, is mee! Grijp dus de kans om hieraan 
deel te nemen en onze vurigste wens in vervulling te 
brengen: het koperblaasinstrument terug zijn populariteit te 
geven waar het recht op heeft! 

Wij zijn erg dankbaar dat de Belgian Brass, Belgische 
topmusici bereid gevonden zijn om deze dag kleur en 
aanzien te geven en dat we als klap op de vuurpijl nog een 
bijzondere jazz-tint kunnen meegeven door het optreden 
van het Trio Bert Joris achteraf in het cultuurcafé.

Onze docenten Marjan Keppens, hoorn, Paul lauwers, 
klein koper en roel Smedts, zwaar koper, Ben Fleerackers, 
trombone (jazz en pop) zullen tevens de hele dag ter 
beschikking staan om alles in goede banen te leiden.
 
Belangrijk om weten: alle niveaus van spelers, jong en oud, 
zijn welkom! 

Jan Van Landeghem, directeur academie en componist

Programma (Gratis) 

9 uur | klas 49 | 2de verdieping   
Initiatie in de wereld van de trompet 
voor de allerkleinsten
van 5 tot 7 jaar
met woord en muziek

11 uur | klas 50
Kinderhappening 
rond koperblaasinstrumenten
Voor de eerstejaars AMV 
Met gelegenheid tot uitproberen van instrumenten!
 
14 uur 
Korte inleiding door de gastdocenten 
van The Belgian Brass
Wat is belangrijk om een koperblaasinstrument 
goed te spelen?

14.15 uur
Warming up en technische oefeningen voor 
academie- en conservatoriumstudenten en 
amateurs 

15 uur Pauze
 
15.20 uur 
Individuele lessen (masterclass) o.l.v.
MANU MELLAERTS (trompet, cornet, bugel)
RIK VERCRUYSSE ( hoorn, alto)
JAN SMETS (trombone, bastrombone)
STEPHAN VAN AENRODE (bastuba, euphonium)

17 uur Pauze 
17.30 uur | zolderzaal | 3de verdieping
Play-inn met het koperensemble 
o.l.v. PAUL LAUWERS 
met als solist BEN FLEERACKERS, trombone

18.15 uur - 18.30uur | zolderzaal | 3de verdieping
Toonmoment van de academie

Doorlopend
Infostands uitgevers van koperblaasmuziek 
en instrumentenbouwers 

20.30 uur | Schouwburg | 16 - 14 euro | www.terdilft.be 
Concert Belgian Brass 
Pushing the Limits
Première met o.m. werk speciaal geschreven voor de 
Belgian Brass
 
Aansluitend in het cultuurcafé | gratis 
Bert Joris Trio

 
 


