
Concertzaal 
Muzikale wereldreis: Jonge pianoleerlingen nemen je mee op reis met muziek uit veel verschillende landen. / Piano recital gevorderde leerlingen:  Meester stukken van beroemde 
componisten uitgevoerd door gevorderde leerlingen. / Didactisch concert “Het Dáviro trio”: Lieke Daniels (viool), Chiung-yin Huang (cello) en Guillermo Quintero Rojas (piano) laten 
zien aan het publiek hoe een meesterwerk van kamermuziek wordt ingestudeerd en geperfectioneerd tot uitvoeringsniveau. 
Balletzaal 
Keyboard/Piano & Band door Karina Rombouts. Je wilt graag al vanaf het begin dat je keyboard/Piano gaat leren spelen in een Band. Hoe pak je dit aan. Er zijn optreed momenten 
van Toetsenisten die Keyboard & Bandles hebben. Belangstellende kunnen deze middag ook actief mee doen. 
lokaal 2.26 
Wat komt er allemaal bij kijken als je als uitvoerder je eigen muziek wil schrijven? En hoe zet je je muzikale ideeën om zodat je jezelf kan begeleiden terwijl je zingt? Deze workshop 
richt zich op het schrijfproces en de combinatie piano/zang. Neem vooral je eigen werk mee zodat we er samen mee aan de slag kunnen! door Sylvie Klijn / Zelf je eigen stuk 
opnemen hoe werkt dat? Door Erik Vlasblom 
Lokaal 2.27 
Tijdens deze workshop gaan we de basis van improvisatie behandelen en dit toepassen op de Blues. In muziek is er sprake van improvisatie wanneer de muziek niet van tevoren is 
vastgelegd en door musici tijdens de uitvoering spontaan wordt verzonnen. De Blues is een muziekstroming die basis is geweest voor verschillende stijlen zoals Rock- ‘n-Roll, R&B, 
Jazz, Soul en Funk. Sjoerd van Eijck 
Lokaal 2.28 
Je speelt zelf al stukken van Yiruhma, Einaudi en Yann Tiersen maar hoe maak je zelf nu een muziek stuk in deze stijl? Vanaf niveau B. Door Erik Smans 
Lokaal 2.31 
Het HAMMOND-orgel - Wat? Waarom? Wanneer, Waar en hoe dan? Arno Krijger laat jullie horen, zien en zelf voelen hoe het Hammondorgel werkt.Videobeelden van 1934 tot 2019, 
miniconcertje door mijzelf en daarna jullie zelf ?
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