DAGINDELING
vrĳdag 23 augustus :

Harmonieorkest

17:30 uur : ontvangst in Park Hotel en kamers betrekken

Deze stage is toegankelĳk voor iedereen die een

18:00 uur : diner Parkhotel (3-gangenbuffet, minerale

blaas-of slagwerkinstrument speelt (in de bezetting

waters inbegrepen)

hafabra). Er wordt een harmonieorkest gevormd

20:00 uur: eerste repetitie
22:00 uur: einde repetitie

maar wie bugel speelt of een instrument uit de
brassbandwereld is ook van harte welkom.
Dirigent Leon Vliex zal het orkest leiden en voor

zaterdag 24 augustus:

iedereen de gepaste partituur voorzien.

7:30 - 9:00 uur: ontbĳt
9:30 uur: repetitie met pauze
12:00 uur: broodjesmaaltĳd

Strĳkorkest

14:00 uur: partiële repetities

Speel je een strĳkinstrument, dan schrĳf je in voor

16:00 - 18:00 uur: vrĳe tĳd (zwemmen, sauna, ﬁtness,

het strĳkorkest dat onder leiding van Eddy Desnĳder

shoppen, wandeling, gezellig samen zitten)

zal staan.

18:00 uur: diner Parkhotel (3-gangenbuffet, minerale
waters inbegrepen)
20:00 uur: repetitie

De stage is toegankelĳk voor alle niveau’s en

22:00 uur: einde repetitie

vanaf de leeftĳd van 18 jaar.

zondag 25 augustus:
7:30 - 8:30 uur: ontbĳt
vóór 9 uur: kamers ontruimen
9:30 uur: repetitie met pauze
12:00 uur: broodjesmaaltĳd
14:00 uur: generale repetitie
16:00 uur: workshop met Leon Vliex
18:00 uur: concert Concertstudio
19:30 uur: einde concert
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ORKESTSTAGE VOLWASSENEN
23-25 augustus 2019 in Kortrĳk
Als volwassene verdien je een weekendje

ADRES OVERNACHTING en
MAALTIJDEN
Park Hotel, Stationsplein 2 , 8500 Kortrĳk

afzondering, voor eventjes weg uit de drukte en je
tegelĳk laten omringen door vele vrienden en
prachtige muziek. Daarnaast overnachten we in een
schitterend viersterrenhotel. Je zal er gratis gebruik
kunnen maken van het zwembad, sauna, ﬁtness en
stoombad. Er is ook een gezellige tapasbar om (even)

ADRES REPETITIES en
CONCERT
Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, Kortrĳk

af te koelen of het gezellig samen zĳn in het
muziekcafé Pand A.
Inbegrepen:

DIRIGENTEN
Leon Vliex

- twee overnachtingen en alle maaltĳden
- partituren en artistieke begeleiding

Componist

- zwembad, sauna, stoombad en ﬁtness

Musicoloog
Dirigent

We ontvangen de muzikanten op vrĳdag

Dwarsﬂuit en piano

23 augustus om 17.30 uur. Het slotconcert vindt
plaats op zondag 25 augustus om
18 uur in de Concertstudio.

Eddy Desnijder
Componist

We focussen ons niet op een bepaald niveau. Het
belangrĳkste is dat we veel opsteken van de tips die
de dirigent geeft en dat we ons concentreren op een
aangenaam repertoire, voor elk wat wils. Daarnaast is
het een unieke kans om andere muzikanten, uit
andere verenigingen, te leren kennen en een ﬁjne tĳd
te beleven.

Leerkracht
Dirigent
Viool

INSCHRIJVEN
De kostprĳs bedraagt € 150/persoon.
Te storten op het rekeningnummer van
VLAMO West-Vlaanderen:
BE62 3800 1583 9161
Externen worden toegelaten op voorwaarde dat
alle maaltĳden (met uitzondering van het ontbĳt)
genuttigd worden. De deelnameprĳs bedraagt dan
€ 75/persoon.
Inschrĳven kan via www.vlamo-wvl.be en dit tot
15 juli 2019.

