Op zaterdag 27 november 2010 wordt in de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord Izegem een projectdag:
“Muziek voor 1600 - van gregoriaans tot volksmuziek”
georganiseerd onder naam Klankbestuiving 2.

TOEGANGSPRIJZEN

Initiatiefnemers zijn Muziekraad Vlaanderen, IVME,
SAMW Izegem en Kunstklank vzw.

CONCERTEN

Deze projectdag is een vervolg op en gevolg van het initiatief
van Muziekraad Vlaanderen in november 2009. Een driedaags
internationaal symposium: ‘Klankbestuiving,’ focuste toen op
de authenticiteit van de volksmuziek.

dagpas (alle workshops en concerten): € 15 dag
studenten- en lerarenkaart en 60+:
€ 10
leden kunstklank, IVME, MRVL:
gratis

Scola Gregorii
studenten- en lerarenkaart en 60+:
leden kunstklank, IVME, MRVL:

€3
€2
gratis

’t Kliekske
studenten- en lerarenkaart en 60+:
leden kunstklank, IVME, MRVL:

€ 10
€6
gratis

Quadrifonium en Kadril
studenten- en lerarenkaart en 60+:
leden kunstklank, IVME, MRVL:

€ 10
€6
gratis

Nu worden een aantal vragen gesteld en linken gelegd als:
Van renaissancedansen en -muziek tot volksdans en -muziek.
Hoe ontstond ‘volksmuziek’?
Raakpunten en tegenpolen in Gregoriaans, polyfonie,
renaissancedansen en volksmuziek.
Invloed van Gregoriaans en volksmuziek in de hedendaagse muziek
Experimentele verwerking van elementen uit de Muziek voor 1600

U kan er proeven van workshops met korte toelichting door
gerenommeerde specialisten, en van een aantal origineel
gekleurde concerten.
Daarnaast worden nieuwe publicaties voorgesteld, o.a. een
publicatie van Hubert Boone in verband met instrumentarium.
Muziekraad Vlaanderen en ivme willen rond deze publicaties
didactisch materiaal ontwikkelen. Een actieve betrokkenheid
en inbreng vanuit het DKO-veld is daarbij zeer belangrijk.
Muziekraad Vlaanderen staat in voor de publicatie,
de internationale vereniging voor muziekeducatie (IVME)
voor de realisatie van het didactisch materiaal.

WORKSHOPS
Deelnameprijs
studenten- en lerarenkaart en 60+:
leden kunstklank, IVME, MRVL:

Voor de hongerigen (graag reserveren voor 24 november)
Lunch:
€5
Verse soep:
€2
Broodje:
€1

Inschrijven via www.ivme.be
Info
www.ivme.be

De voorstelling en de samenstelling van de didactische
werkgroep gaat van start om 13.00.

€3
€2
gratis

www.muziekraad-vlaanderen.be
www.samw-izegem.be
Tel: 051 - 30 34 35
Email: labarca@ivme.be

KLANKBESTUIVING 2
Van gregoriaans tot volksmuziek

27 november 2010

KLANKBESTUIVING 2
Van gregoriaans tot volksmuziek
Waarover?
Gregoriaans, polyfonie, renaissancedansen en
volksmuziek voor 1600. Raakpunten en
tegenpolen?
Hedendaagse experimentele verwerking.
Hoezo?

PROGRAMMA
09.30 - 10.00: Concert door ‘SCOLA GREGORII’
doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
inhoud: gregoriaans
toegang: 3 €, -26, CJP en 60+: 2 €

10.30 - 12.00: Concert door ’t Kliekske
doelgroep: 6 - 12
inhoud: volksmuziek
toegang: 10 €, -26, CJP en 60+: 6 €

Project ‘La Barca di Suoni’. Voorstelling.

13.00 - 14.15: Werkgroep en workshop didactische publicaties

Wat?
Ontmoetingen, workshops, concerten.

doelgroep: volwassenen
inhoud: voorstellingen publicaties
samenstelling werkgroep ontwikkeling didactisch materiaal

Wie?

14.15 - 15.45: De grote quiz

Binnenlandse prominenten en specialisten.
‘Kliekske’, Quadrifonium (doedelzakkwartet
o.l.v. J.P. Van Hees), Kadril, Wouter
Vandenabeele, e.a.

Wanneer?
27 november 2010 van 9u30 tot 18u

Waar?
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
Kruisstraat 13 – 15
8870 Izegem

voor de leerlingen SAMW Izegem

14.30 - 15.45: Academische zitting
* Voorstelling van nieuwe publicaties en didactisch materiaal.
* Renaissance- en volksmuziek: tegenpolen en raakpunten.
* Belang van de volksmuziek als erfgoed.
* Muzikaal erfgoed en onderwijs.
* Experimentele verwerking van erfgoed. Hoezo?
* Presentatie van ‘La Barca di Suoni’
met prominente gastsprekers

16.00 - 17.30: SLOTCONCERT: ‘van gregoriaans tot folk’
door doedelzakkwartet ‘Quadrifonium’ o.l.v. J.P. Van Hees
en ‘Kadril’.
toegang: 10 €, -26, CJP en 60+: 6 €

WORKSHOPS
10.00 - 11.00: workshop experimentele muziek
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: experimentele verwerking van
gregoriaanse gezangen en
volksliederen.
docent: Simon De Poorter
10.00 - 11.00: workshop samen spelen en improviseren op
volksmuziek
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: dansen in de volksmuziek en evolutie
improvisatie op volksliederen
docent: Wouter Vandenabeele
10.00 - 11.00: volksmuziekinstrumenten als bourdon:
hun geschiedenis, horen en zien
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 & volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: tentoonstelling met toelichting,
demonstraties en korte concerten
docenten: Stefaan Timmermans (doedelzak)
Wim Claeys (diatonisch accordeon)
Paul Garriau (draailier)
Toon Van Mierlo (workshop bourdon)
10.00 - 11.00: workshop experimentele muziek instrumentaal
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: experimentele improvisatie op
gregoriaanse gezangen en volksmuziek
docenten: Marc Kerkhof (hout), Roel Smedts (koper) en
Sandra Lammens (toetsen)
10.00 - 11.00: workshop historische kostuums
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: historiek van kledij voor 1600
ontwerpen van kostuums
10.00 - 11.00: workshop stemvorming en spreekkoor
11.00 - 12.00: doelgroep: 12 - 18 en volwassenen
13.00 - 14.00: inhoud: historiek van spreekkoor
stemplaatsing en ritme
experimenteel spreekkoor
docenten: Johan Delaere en Benjamin Sercu

Deelname aan één workshop 3 €

