
1

Najaar 2021-2022

CONSERVATORIUM
KRANT



2 3

Colofon

De Conservatoriumkrant is een 
gratis magazine van Conservatorium 
Kortrijk en Stad Kortrijk. De krant 
verschijnt twee keer per jaar: 
september en januari.
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Conservatorium Kortrijk en Team 
Communicatie Stad Kortrijk
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Met speciale dank aan onze leerlingen 
en leerkrachten. Alsook onze partners 
Euterpe, Muziekcentrum Track, 
Schouwburg Kortrijk, Stad Kortrijk en 
Wilde Westen.

Vragen of opmerkingen? 
Mail conservatorium@kortrijk.be.

Verantwoordelijke uitgever: 
Erik Desimpelaere, 
Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

Ella van Poucke
en Caspar Vos

Dinsdag 7 september / 19 of 21 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) / € 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

Ella van Poucke, geboren in 
Amsterdam in 1994, is één van de 
grootste cellisten van haar generatie. 
Van Caspar Vos kan hetzelfde gezegd 
worden, maar dan op piano.

Tijdens dit recital vertolken ze samen 
sonates van Debussy, Poulenc en 
Rachmaninov.

Het concert al twee keer gespeeld 
worden met aanvang om 19 en 21 
uur. Dit om de aangepaste capaciteit 
van de Concertstudio niet te 
overschrijden.

EuterpeConservatoriummarkt

Woensdag 1 september
van 16.30 tot 19 uur
Conservatorium Kortrijk
reservatie.conservatorium@kortrijk.be
www.kortrijk.be/conservatoriummarkt

Toekomstige leerlingen kunnen 
in de hoofdschool in Kortrijk 
proeven van het uitgebreide 
aanbod. Naast verschillende 
instrumenten zullen ook de 
domeinen woord en dans 
vertegenwoordigd zijn. 

Geïnteresseerden kunnen per 
bubbel een coronaveilig parcours 
volgen doorheen de school. 
Je kan een tijdslot van een 
halfuur reserveren. Er is ook een 
pasmoment voor het dansuniform 
voorzien op afspraak. Meer info 
op de website.

Conservatorium
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Paul Heyman
en Isil Bengi

Vrijdag 17 september / 19, 20 of 21 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) / € 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

Het elegante pianospel van Isil Bengi 
verplicht de luisteraar om de piano 
volwaardig te ervaren. Paul Heyman 
voelt dan weer perfect de tijdgeest 
van de gespeelde stukken aan.

Heyman en Benji zijn een echt 
muzikaal stel, zoveel meer dan cello 
begeleid door piano. Ze vullen elkaar 
perfect aan.

Ze brengen werken van Duparc, 
Saint-Saëns, Fauré en Strohl. 
De exacte timings worden nog 
meegedeeld via de website van 
Euterpe.

Minifestival

Dinsdag 14, woensdag 15 
en donderdag 16 september 
telkens vanaf 18 uur
Concertstudio Kortrijk
Gratis / reservatie verplicht!
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Leerlingen uit de vierde graad 
(4.3) en het tweede jaar 
specialisatie (S.2) konden door 
de coronamaatregelen geen 
openbaar toonmoment brengen 
aan het eind van het vorige 
schooljaar.

Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar krijgen ze alsnog 
een podium in de vorm van 
een minifestival. Tijdens drie 
afwisselende avonden tonen 
onze afgestudeerden hun kunnen.

Conservatorium

Euterpe

Chantal Acda

Vrijdag 24 september / 19 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 16,5 (VVK) / € 19,5 (ADD) / € 13,5 (-18j)
www.wildewesten.be
Korting leerlingen via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Chantal Acda kennen we onder 
andere als zangeres bij Isbells. In 
het indiecircuit raakte ze met het 
verstrijken der jaren en platen ook 
zieltjes als solo-artiest in binnen- en 
buitenland. Samenwerken deed ze 
met zeer fijne mensen als Nils Frahm 
en Peter Broderick.

Haar recentste album ‘Saturday 
Moon’ staat vol verrassende 
samenwerkingen met onder andere 
mensen van Sigur Ros en Low.

Cie Par Terre / Underdogs

Vrijdag 1 oktober / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 20 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

De Franse choreografe en (break)
danseres Anne Nguyen heeft haar 
wortels in de hiphopcultuur. In 
‘Underdogs’ gaat ze op zoek naar 
de impact van transgressieve 
bewegingen en alternatieve culturen. 
Zo ontstond hiphop uit verzet tegen 
de dominantie en sociale ongelijkheid 
van het hoofdzakelijk witte 
kapitalisme.

Drie dansers, één vrouw en twee 
mannen, vormen één lichaam 
op scène. Samen verkennen ze 
het collectieve onderbewuste op 
een opzwepende soundtrack van 
soulmuziek, die ons terugvoert naar 
de woelige jaren zeventig in de VS. 
Provocerend, rebels en bevrijdend.

WOORD / DANS

Schouwburg

Wilde Westen

KORTING
LEERLINGEN!
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Yossif Ivanov
en Philippe Ivanov

Zaterdag 2 oktober / 19, 20 of 21 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) / € 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

Yossif Ivanov is één van de 
boeiendste Belgische violisten. Op 
18-jarige leeftijd behaalde hij de 
2e plaats én de publieksprijs op de 
Koningin Elisabethwedstrijd.

Samen met zijn broer Philippe, 
een uitstekende pianist die ook al 
internationale muziekprijzen won, 
brengt hij werken van Beethoven, 
Schumann, Ysaye en Stravinksy.

Zij soleerden reeds op vele 
concertpodia in Europa, Azië en Zuid-
Amerika en nu dus in Kortrijk.

Euterpe

Adrian Crowley

Zaterdag 2 oktober / 19 uur
Kerk Sint-Denijs
€ 16,5 (VVK) / € 19,5 (ADD) / € 13,5 (-18j)
www.wildewesten.be

De ‘In Heaven’ concertreeks van 
Wilde Westen brengt al jaren 
nationale en internationale sterren 
naar een van de meest pittoreske 
dorpjes van West-Vlaanderen.

In oktober is Ierse singer-songwriter 
Adrian Crowley aan de beurt. Hij 
presenteert zijn nieuwe studio album 
‘The Watchful Eye Of The Stars’ in de 
kerk van Sint-Denijs.

Voor fans van machtige melodieën, 
pittige details en veel melancholie. 
Denk aan Leonard Cohen, Lou Reed, 
Lee Hazlewood, Bill Calahan ...

Wilde Westen

Muzikale
Ontdekkingstochten

Zaterdag 2, 9 en 16 oktober
Conservatorium Kortrijk
€ 15 per sessie / € 40 per reeks
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Beatrijs Van Hulle neemt je 
dit schooljaar tijdens drie 
lessenreeksen mee op een 
muzikale ontdekkingsreis 
doorheen de cultuurgeschiedenis.

Deze muziekcursus vraagt geen 
voorkennis en is voor iedereen 
toegankelijk. Elke sessie is rijkelijk 
geïllustreerd met audio- en 
beeldfragmenten.

Door dit begeleid beluisteren ga 
je de muziektaal beter begrijpen 
en dring je door tot de schoonheid 
van muzikale meesterwerken.

De eerste reeks draagt de titel 
‘Romantische Requiem, een 
heerlijke muzikale zalving na 
COVID19’.

• 2 oktober: Het troostende 
Deutsches Requiem van Brahms

• 9 oktober: Het dramatische 
Requiem van Verdi

• 16 oktober 2021: Het sublieme 
Requiem van Fauré Conservatorium



8 9

STUFF.

Vrijdag 8 oktober / 19 uur
De Kreun
€ 23,5 (VVK) / € 26,5 (ADD) / € 20,5 (-18j)
www.wildewesten.be

Het Belgische STUFF. bestaat uit vijf 
absolute rasmuzikanten. Hun unieke 
klank filteren ze uit een gigantische 
resem stijlen en daarmee pronken ze 
al enkele jaren eenzaam aan de top 
van de Belgische live-scene.

Op 8 oktober presenteren ze hun 
derde album in De Kreun: ‘T(h)reats’. 
Wie STUFF. al eerder aan het werk 
zag, hoeft niet overtuigd te worden. 
STUFF. is bedwelmend, overrompeld, 
beklijvend en groovet zoals jazz 
behoort te grooven: promiscue, 
hypernerveus en waanzinnig strak.

Matineeconcert:
Ivan Paduart

Zondag 10 oktober / 11 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Gitarist Patrick Deltenre en 
pianist Ivan Paduart zijn ronkende 
namen in de (inter)nationale pop, 
rock en jazz. 

Enkele jaren geleden deden ze 
enkele concerten met zijn tweeën 
en trokken ze samen de studio in 
met composities voor piano en 
gitaar.

Tien originele nummers vormden 
het album ‘Hand in Hand’. Tijdens 
deze tournee stellen ze hun 
tweede plaat ‘Crystal Clear’ voor. 

Wilde Westen

Conservatorium

Brass Against

Zondag 24 oktober / 19 uur
De Kreun
€ 20,5 (VVK) / € 23,5 (ADD) / € 17,5 (-18j)
www.wildewesten.be
Korting leerlingen via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Brass Against zer protestsongs 
en andere hiphop anthems 
probleemloos naar hun hand. Ze 
blazen letterlijk en figuurlijk nieuw 
leven in A Tribe Called Quest, 
Kendrick Lamar ...

Ontroerend Goed / Every 
Word Was Once An Animal

Donderdag 21 oktober / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 18 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

In ‘Every Word Was Once An Animal’ 
danst Ontroerend Goed op de slappe 
koord tussen de waarheid en een 
andere waarheid. Onthoud vooral dat 
een halve waarheid vaak een grote 
leugen is.

Ultima Ves / Traces

Woensdag 20 oktober / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 26 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Met ‘TRACES’ keert choreograaf Wim 
Vandekeybus terug naar de basis, naar de 
oerdriften en instincten die ouder zijn dan de 
mens en zijn geheugen. Het intense, woordeloze 
‘TRACES’ is een spoor dat alleen gevolgd kan 
worden via de hartslag van dans en muziek.

Wilde Westen

WOORD / DANS

WOORD

Schouwburg

Schouwburg

LEERLINGEN!
GRATIS

KORTING
LEERLINGEN!

Verplaatst naar 26 mei 2022!
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Guillaume Bellom

Vrijdag 29 oktober / 19, 20 of 21 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) /€ 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

De Fransman Guillaume Bellom 
studeerde zowel viool als piano en 
behaalde met beide instrumenten 
prestigieuze prijzen. In Kortrijk zal hij 
een pianorecital brengen met werk 
van Ravel, Liszt, Adès en Schubert.

Spinvis

Donderdag 28 oktober / 19 uur
Depart
€ 26,5 (VVK) / € 29,5 (ADD) / € 23,5 (-18j)
www.wildewesten.be
Korting leerlingen via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Erik de Jong alias Spinvis is in 20 jaar 
uitgegroeid tot een van de meest 
eigenzinnige en veelzijdige artiesten 
in de Nederlandse pop. Zijn nieuwe 
album ‘7.6.9.6.’ verschijnt op 2 oktober.

Mauro Pawlowski

Vrijdag 29 oktober 2021 / 19 uur
De Kreun
€ 22,5 (VVK) / € 25,5 (ADD) / € 19,5 (-18j)
www.wildewesten.be

Mauro Pawlowski, bekend van onder andere 
dEUS, bracht na 20 jaar zijn eerste album 
onder eigen naam uit. ‘Eternal Sunday Drive’ 
verscheen vorige maand en bevat grenzeloze, 
melodieuze popmuziek voor zij die het willen.

Wilde Westen

Euterpe

Wilde Westen

Musimatrix

Vrijdag 5 en zaterdag 6 november
van 14 tot 15.30 uur en van 16 tot 17.30 uur
Conservatorium Kortrijk
€ 12 / € 6 (-12j en groepstarief) / 
€ 3,6 (UiTpas kansentarief)
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Zin in een klinkend avontuur? 
Beleef samen met je kind de 
muziek van binnenuit tijdens 
MusiMatrix. 

MusiMatrix sloopt de grenzen 
tussen luisteren, actief ervaren en 
samen performen. Speel tijdens 
drie miniworkshops met een of 
meer aspecten van de muziek die 
je later zal horen.

Word verrast door de drie 
eigenzinnige muzikale duo’s: 
Jasper & Jasper, Duobaan en 
UMS ‘n JIP. Zij loodsen je van een 
elektropop opera naar een mix van 
hedendaagse muziek met een twist.

Doe mee en beleef de muziek 
actief tijdens dit interactieve en 
avontuurlijke parcours.

Conservatorium

KORTING
LEERLINGEN!
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Dag van de Saxofoon

Zondag 14 november
Conservatorium Kortrijk
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Twee van de leden van Squillante 
blijven na het matineeconcert 
om een masterclass te 
verzorgen. Een uitgelezen 
kans voor leerlingen en 
saxofoonliefhebbers om tips op 
te pikken van deze uitmuntende 
muzikanten.

Matineeconcert:
Squillante

Zondag 14 november / 11 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 13 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Het ensemble Squillante bestaat 
uit 9 saxofonisten van het Parijse 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse. Samen 
laten ze de sax volop schitteren in 
een mix van orkestrale nummers 
en intieme kamermuziek, van 
barok tot hedendaags klassiek.

Student Concert JPR

Woensdag 24 november / 19 uur
De Kreun
Gratis / reservatie verplicht!
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De studenten Jazz-Pop-Rock en 
PAD (DJ en elektronische muziek) 
brengen een flitsende clubshow 
met live visuals in Kortrijks 
bekendste concertzaal.

Dez Mona
ft. B.O.X.

Vrijdag 19 november / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 19 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Rockband Dez Mona en Baroque 
Orchestration X presenteren samen 
‘LUCY’. Bezwerende stemmen 
vertellen waarachtige verhalen over 
thuiskomen in een versnipperde 
wereld.

Abattoir Fermé / Kersenvla

Dinsdag 9 november / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 18 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Tijdens een late nacht in 1905 komen een 
gevierde ballerina, een Nederlandse acteur en de 
grande dame van het Russische theater samen in 
Wosjni Nowgarad om daar, onder de leiding van 
regisseur Ewelina, het kersverse meester werk 
van Danny Tsjechov ‘De Kersenvla’ te repeteren.

WOORD

Schouwburg

Schouwburg

Conservatorium

Conservatorium

LEERLINGEN!
GRATIS
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Quator Zaïde

Vrijdag 26 november 2021 /  
19, 20 of 21 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) / € 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

Het Franse strijkensemble Quator 
Zaïde bestaat uit twee violen een 
altviool en een cello. Ze hebben al 
op alle grote podia in Frankrijk en 
Europa gestaan. Nu is het de beurt 
aan Kortrijk.

Op het programma staan uittreksels 
uit ‘Die Zauberflöte’ van Mozart,; : 
Reflections on the theme B-A-C-H 
van Gubaidulina en Strijkkwartet nr. 
9 in C op. 59 nr. 3 ‘Rasumovsky’ van 
Beethoven.

Euterpe

Wonderland: 
Coppé Bros

Woensdag 1 december / 19 uur
Theoria
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De familie Coppé is niet onbekend 
voor onze school. Elisa is leerkracht 
MCV en Luc geeft les trompet. 
Broers Hans en Koen spelen het 
eerste Wonderlandconcert spelen.

Hans is leerkracht piano aan onze 
school. Koen geeft les fagot in 
Roeselare. Samen brengen ze een 
gevarieerd programma met o.a. 
Piazzola, Saint-Saëns en Morricone.

In het voorprogramma staat met 
Bart De Wildeman een andere 
leerkracht van Conservatorium 
Kortrijk.

Conservatorium

Jazzlab:
Maris

Woensdag 1 december / 20.15 uur
Concertstudio
€12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Onder de naam MARIS creëert de 
Brusselse vocaliste Mariske Broeck-
meyer avant-gardepop die zowel 
geïnspi reerd is door jazz en improvi-
satie als door het sferische experi-
ment dat we van de Scandi na vi sche 
scene kennen.

Haar nieuwste album ‘By Virtue of the 
Absurd’ verscheen dit najaar. Klank, 
stem, experi ment en song wisselen 
elkaar af om zo tot een gedurfde 
muzikale mijmering te komen.

Mooneye

Donderdag 2 december / 19 uur
De Kreun
€ 16,5 (VVK) / € 19,5 (ADD) / € 13,5 (-18j)
www.wildewesten.be

Het afgelopen jaar zat de 
Zwevegemse band rond Michiel 
Libberecht in de studio met om een 
vervolg te breien aan hun eerste EP 
waarmee ze doorbraken bij het grote 
publiek. Singles ‘Bright Lights’ en ‘Fix 
the Heater’ zijn alvast veelbelovend.

De vergelijkingen met Fleet Foxes 
en Neil Young zullen allicht nog wel 
even overeind blijven. Los van het feit 
dat er ergere dingen zijn in het leven, 
valt het moeilijk te ontkennen dat 
ook de ‘nieuwe’ Mooneye nog steeds 
als geen ander folk, rock en indiepop 
versmelt.

Schouwburg

Wilde Westen

LEERLINGEN!
GRATIS
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Dag van de Contrabas

Zondag 5 december
Conservatorium Kortrijk
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Een ontmoeting met zo’n 
muzikant is een uitstekende 
gelegenheid om er de ‘Dag van 
de Bas’ aan te wijden. We starten 
al in de voormiddag. Op het 
programma staan masterclasses, 
met onder andere David 
Desimpelaere, een basensemble 
en EHBBO (Eerste Hulp Bij 
BasOngevallen).

Renaud Garcia-Fons

Zondag 5 december / 20.15 uur
Concertstudio Kortrijk
€ 16 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

We verwelkomen de met prijzen 
overladen Franse contrabassist 
Renaud Garcia-Fons. In de muziek 
van deze wereldberoemde solist 
op contrabas tref je Oriëntaalse 
invloeden aan en invloeden uit 
de jazz. Hij wordt wel eens de 
‘Paganini van de Bas’ genoemd.

Conservatorium

Platform K  
en Michiel Vandevelde /
Goldberg Variations

Donderdag 9 december / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 18 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

‘The Goldberg Variations’ verwijst 
naar het beroemde muziekwerk van 
Bach, maar ook naar een iconische 
danssolo van Steve Paxton.

Dansers Oskar Stalpaert (Platform-K), 
Michiel Vandevelde en Audrey Merilus 
gaan met dit materiaal aan de slag. 
Een veertigtal jaar ontwikkeling van 
allerlei danspraktijken worden onder 
de loep genomen. Waar staat de dans 
vandaag? Hoe open, democratisch 
en toegankelijk is dans vandaag? De 
muziek wordt gebracht op accordeon 
door Philippe Thuriot.

DANS

Schouwburg

Warmste Kerst

Donderdag 23 december /  
18 en 19.30 uur
Conservatorium Kortrijk
€10 / € 1 (-12j)
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

In het kader van de Warmste 
Week organiseert onze school dit 
jaar opnieuw een Kerstconcert 
met randanimatie. Op het 
programma o.a. een opvoering 
van The Snowman. Meer nieuws 
volgt tijdens het eerste trimester.

De opbrengst van het concert 
en alles wat in de rand gebeurt, 
gaat naar de vzw Music Fund. Zij 
ondersteunen muziekscholen en 
sociaal-artistieke projecten over 
de hele wereld.

LEERLINGEN!
GRATIS
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Ticketinfo

In deze uitgave staan evenementen 
van verschillende aanbieders. 
Die hebben ook telkens hun eigen 
ticketsysteem. Wilde Westen en 
Schouwburg Kortrijk verkopen hun 
tickets online. De websites staan 
telkens vermeld bij het evenement. 
Euterpe vraagt om te betalen via 
overschrijving. Je kan hen mailen op 
euterpe.vzw@telenet.be of bellen op 
056 21 79 66 voor meer info.

Ook Conservatorium Kortrijk heeft 
enkele eigen activiteiten: Dagen Van, 
Wonderland, Warmste Kerst ... Voor 
reservaties kan je telkens mailen 
naar reservatie.conservatorium@
kortrijk.be.

Leerlingen kunnen enkele 
voorstellingen gratis of met een 
speciale korting bijwonen. Bij 
deze voorstellingen vind je de 
vermelding ‘korting leerlingen’. 
Voor kortingscodes neem je telkens 
contact op met het mailadres 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be.

HerfstBOENK!

BOENK! is een open mic en free 
podium evenement dat voor het 
eerste georganiseerd werd in onze 
school in 2019. In 2020 en 2021 zagen 
we al enkele edities in rook opgaan 
door gekende redenen. Maar in het 
najaar doen we een nieuwe poging. 
De datum ligt momenteel nog niet 
vast, maar we communiceren die zo 
snel mogelijk.

Foyer

Foyer is hét radioprogramma 
voor en door de leerlingen van het 
Conservatorium, elke maand live te 
horen via Quindo.be. De leerlingen 
Radio Maken voorzien de uitzending 
van presentatie, techniek en 
voorbereiding en nodigen andere 
leerlingen van de school uit. Een 
aankomend toonmoment van viool 
of een nieuw nummer geschreven in 
de les Singer-Songwriter? Iedereen 
is welkom om in onze studio om het 
beste van zichzelf te geven!

Cursus Sibelius

Sibelius is een muzieknotatie-
programma waarmee je eigen of 
bestaande muziek kan digitaliseren. 
De mogelijkheden zijn eindeloos: 
transponeren van partituren, 
akkoorden automatiseren, bewerken 
van je score, tekst toevoegen aan 
een melodie, een pianopartituur 
omtoveren voor een orkest ...

Deze cursus is aangeraden voor 
leerlingen Muziek Schrijven (3e 
graad), Creërend Muzikant klassiek 
(4e graad) en Componist (4e 
graad). De lessen vinden plaats op 
zaterdag 2, 9, 16 en 23 oktober van 
13.30 tot 16.30 uur en kosten € 80 
(€ 120 voor niet-leerlingen van het 
Conservatorium).

Deze reeks legt de basis. In het 
tweede semester volgt nog 
een tweede lessenreeks voor 
gevorderden.

Meer info en inschrijvingen via  
info@muziekcentrumtrack.be.

Cursus Ableton

Ableton Live is een productie-
programma waarmee je zowel 
live als in de studio muziek kan 
maken. Een intuïtieve interface, een 
uitgebreide collectie instrumenten, 
samples en effecten: Ableton Live 
heeft het allemaal in huis.

Voor deze cursus is geen 
basiskennis nodig. U krijgt les van 
een doorwinterde Ableton Certified 
Trainer en producer, en dit in een 
professionele omgeving. Aan het 
einde van de cursus ben je in staat 
om je eigen tracks te maken.

De lessen vinden plaats op zaterdag 
6 en zondag 7 november van 9 tot 16 
uur en kosten € 80 (€ 120 voor niet-
leerlingen van het Conservatorium). 
In het tweede semester volgt nog een 
tweede lessenreeks.

Meer info en inschrijvingen via  
info@muziekcentrumtrack.be.
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