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Muzieklab 1: “Improvisatie” In groep samenspelen zonder partituren? Dat kan! Harmonieuze klanken ontstaan vanzelf als we goed naar elkaar luisteren. We leren improviseren in verschillende
stijlen (bv. op akkoorden van bekende liedjes, blues, folk, pentatoniek, jazz of experimenteel). Met slechts enkele afspraken komen we tot een steeds verrassend en spetterend resultaat. We leren
de techniek op ons eigen instrument verbeteren, en soms experimenteren we zelfs met nieuwe instrumenten!
Muzieklab 2: "Klanklaboratorium" Een muzikaal laboratorium om te experimenteren, te verkennen, te onderzoeken, … Je vertrekt vanuit je instrument(en) en al improviserend verruim je je
muzikale horizon. We werken samen met de pianoklas van Véronique Rubens rond zelf muziek bedenken bij een stomme film.
Muzieklab 3: : “Muziekproductie” Je leert je eigen muziek maken, opnemen en uitschrijven. We leren de computer gebruiken en experimenteren met muzieksoftware om opnames of partituren te
maken. Elke muziekstijl is mogelijk, misschien bedenk jij wel een originele mix van stijlen!
Muzieklab 4: “Musical atelier” We werken aan een show in musical stijl, in samenwerking met de zangklas (Caroline Asaert). We zoeken hiervoor zangers, muzikanten (alle instrumenten welkom),
mensen die graag bewegen of dansen, mensen die graag acteren, en creatievelingen met ideetjes voor kostuums of decors.
Repetities op dinsdag en vrijdag (*):
- dinsdag Alsemberg 18u-19u: zang, solo's, acteerrollen
- vrijdag Boesdaalhoeve 17u-18u: zang, orkest
* Voor solorollen is het aangeraden 2x per week te komen (dit kan gelden voor 2 groepsvakken, spreek dit af bij je inschrijving), voor andere deelnemers volstaat het 1x per week te repeteren.
Muzieklab 5: “Uurtje cultuurtje” Muziek beluisteren in duizend-en-één verschillende stijlen en babbelen over jouw favoriete artiesten, optredens en festivals. Via spelletjes leren we de juiste
woorden om met elkaar over muziek te praten. De echte liefhebbers kunnen af en toe deelnemen aan een concert uitstap.
Muzieklab 6: zie Muzieklab 1
Muzieklab 7: "Relax je rijk (en zing)" Vanuit yoga werken we aan lichaamsbewustzijn, ademhaling, ontspanning en focus. Maar we dagen onszelf ook uit en doen af en toe eens goed gek. De
ontspanning en focus nemen we mee in ons stemgebruik en (samen)zangmomenten. Na verloop van tijd proberen we dat lichaamsbewustzijn te vertalen naar onze 'speelhouding' op ons
instrument; zoeken naar ‘ontspanning in de inspanning’, efficiënt bewegen...
Muzieklab 8: “Experimenteren met klank en ritme” Jullie leren hoe klank en ritme worden geproduceerd, maken zelf muziekinstrumenten of gebruiken alledaagse voorwerpen of zelfs je eigen
lichaam om klank en ritme te produceren. Met die instrumenten maken jullie een eigen clip.
Muzieklab 9: zie Muzieklab 4

