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25 september 2021 Concert om 20.00 u in de Bijloke (met Patrick Debrabandere) 

Concerbezoek aan de bijloke Graindelavoix 

In 1521 stierf Josquin des Prez, de man die de polyfonie een hart onder de ribben stak. 500 jaar na 

zijn dood gaat GRAINDELAVOIX niet op zoek naar de authentieke Josquin, maar naar de fabricatie van 

deze supermusicus. Op de pupiter: Tielman Susato’s chansonboek uit 1545, volledig gewijd aan 

onbekende, zogezegd vergeten of verloren gewaande Josquin-muziek. Musicologen breken er zich 

nog steeds het hoofd over welke noten wel of niet aan Josquin toegeschreven kunnen worden. Voor 

GRAINDELAVOIX daarentegen laat de bundel licht schijnen op de maakbaarheid van geschiedenis en 

haar overgeleverde repertoires. Te beluisteren op een gloednieuwe cd, maar ook live in De Bijloke: 

een intense, melancholische duik in Josquins aparte klankwereld vol intensiteiten en emoties. 

 

2 oktober 2021 Patrick Debrabandere  12u tot 15u   B105  

Over het ontstaan van polyfonie, analyse van eenvoudige polyfone partituren. 

Feedback op het gevolgde concert van 25/9 

 

30 oktober 2021 Patrick Debrabandere 12.00 – 15.00  Startend in de academie 

De geheimen van het orgel ontsluierd… 

In de baroktijd wordt het orgel zowel als continuo-instrument als solo-instrument gebruikt. In deze 

excursie bezoeken we een aantal Gentse orgels. Waarom men vaak spreekt van “de koning der 

instrumenten” zal hierna hopelijk wat duidelijk worden. We proberen aan de hand van verschillende 

type orgels – mechanische en elektrisch pneumatische – de werking ervan aan te tonen. We starten 

met het orgel dat zich in onze academie bevindt en zullen daarna naar de Sint-Niklaaskerk en St.-

Jacobskerk trekken, waarbij we in deze overigens prachtige kerken, het orgel in volle glorie zullen 

kunnen bekijken en vooral de werking ervan kunnen bekijken. 

 

20 november 2021 Joren Elsen   11.00 tot 14.00  NTB 

over stemming en temperamenten (affectenleer) 

 

11 december 2021  Tomma Wessel  11.00 tot 14.00  NTB 

'Historische blokfluitbouw in de 20ste eeuw' 

  



15 januari 2022 Liselotte Sels  10.00 – 13.00  D 003 

Rond het klavecimbel 

Het klavecimbel was een belangrijk instrument van ruwweg 1500 tot 1800. Rond 1900 was er een 

revival, en vandaag is het niet meer weg te denken uit de wereld van de klassieke en "oude" muziek 

en (ver) daarbuiten - denk maar aan hedendaagse muziek, muziek uit series en films, en zelfs pop en 

jazz! Het is een heel veelzijdig instrument, en er bestaan ontelbaar veel soorten, vormen, types en 

stijlen, vaak gebonden aan een bepaalde periode en plaats, of een bepaalde maker. Het instrument 

dat we op school ter beschikking hebben, heeft twee klavieren en verschillende registers. We 

verzamelen rond het instrument en bekijken in detail en proberen uit hoe het werkt, wat de 

expressieve mogelijkheden (en beperkingen) zijn, hoe je het bespeelt om zoveel mogelijk uit het 

instrument te halen, hoe je het kan stemmen, en welke invloed dat allemaal heeft op hoe de muziek 

klinkt.  

 

5 februari 2022 Marleen Leicher  10.00 – 13.00  Rode Zaal?  

Workshop - Barokke Dansen Praktijk : rode of andere zaal nodig  

Na de digitale workshop over barokke dansen vorig schooljaar zetten we deze informatie nu om naar 

de praktijk. We spelen de muziek en herhalen de daarbij behorende karaktertrekken en passen. 

Partituren komen op voorhand, voorzie voor deze sessie instrumenten op 440 hz. De dansen die al 

zeker aan bod komen zijn het menuet , de gagliarde , de bourrée en de sarabande. Na deze sessie 

weet je voor altijd hoe je deze dansen kan spelen.  

 

26 februari 2022 Marleen Leicher 10.00 – 13.00 Rode of Blauwe zaal? 

Het gebruik van improvisatie tijdens de HUP: geschiedenis en toepassing  

Praktijk: rode of andere zaal nodig Improviseren en creëren op het moment zelf is een praktijk die 

altijd bestaan heeft. Vorig schooljaar bespraken we vooral verschillende vormen en methodes, dit 

schooljaar gaan we zelf creëren. Vanuit een ground een thema of een ritme en samen met collega 

Robert de Bree zorgen we voor een inspirerende ochtend.  

 

19 maart 2022 Marleen Leicher 10.00 – 13.00 Rode of Blauwe zaal 

Thema: Articulatie Praktijk : rode of andere zaal nodig Tijdens deze sessie bespreken we hoe je kan 

articuleren en hoe dat tijdens de Renaissance en Barok aan bod kwam. Zowel met een strijk- als met 

een blaasinstrument maar ook aan het klavier of de luit ... Over steken en trekken, tongslagen, 

aanzet, staccato, legato enz Een overzicht en natuurlijk proberen we dat ook uit...  

 

23 april 2022 Marleen Leicher  NTB    NTB 

Bibliotheek bezoek ( plaats te bepalen info volgt ) Vorig schooljaar niet gelukt dit schooljaar een 

nieuwe poging!! We krijgen een rondleiding in een muziekbibliotheek. We leren welke catalogi je kan 

raadplegen, wat ze ons vertellen. We leren hoe je partituren opvraagt en waar ter wereld zich de 



originele partituren bevinden en hoe je dat zelf kan opzoeken. We bekijken enkele originelen en 

bespreken het verschil tussen manuscript , gedrukte partituur, moderne partituur en hoe je de beste 

uitgave van een werk kan opzoeken... Een boeiend bezoek dat nog vele interessante momenten kan 

opleveren. 

 

14 mei 2022  Liselotte Sels  10.00 – 13.00  D 003 

De ontwikkeling van de (klavier)suite 

In het begin van de 17e eeuw werden de eerste instrumentale danssuites gepubliceerd. Deze 

ontwikkelden zich uit de vroegere gepaarde dansen (zoals pavane en gaillarde). J.J. Froberger (1616-

1667) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de "klassieke" klaviersuite, bestaande uit een 

allemande, courante, gigue en sarabande. Franse componisten als L. Couperin en J.H. D'Anglebert 

brachten het genre van de klavecimbelsuite tot een nieuw hoogtepunt. Gaandeweg werden er 

steeds meer gestileerde dansen en uiteindelijk ook "karakterstukken" met evocatieve en soms 

mysterieuze titels aan toegevoegd. F. Couperin en J.P. Rameau waren hierin de grootmeesters, en 

hadden een sterke invloed op (quasi-)tijdgenoot J.S. Bach. Andere benamingen voor suites zijn 

"partita" of "ouverture" (bv. J.S. Bach) en "ordre" (F. Couperin). In deze sessie volgen we de 

ontwikkeling van de suite, met een focus op de klavecimbelsuite van Froberger tot Duphly, 

voornamelijk in de Duitse gebieden en Frankrijk (met uitstapjes naar Engeland en misschien nog 

andere landen) aan de hand van talrijke live voorbeelden uitgevoerd op het klavecimbel van de 

school. 

 

4 juni 2022  Jean-Philippe Poncin 11.00 tot 14.00  NTB 

De klarinet was zonder twijfel een van Mozarts lievelingsinstrumenten. Hij raakte er helemaal van in 

de ban tijdens een verblijf in Mannheim in 1777. Vanaf dan zouden de pas geboren klarinet, 

bassetklarinet en bassethoorn een alsmaar belangrijkere plek krijgen in zijn oeuvre.  

• Welke klank produceren oude klarinetten?  

• Wat is de oorsprong van de klarinet?  

• Hoe evolueert het instrument in de 18e en 19e eeuw?  

• Wat zijn de bijzonderheden van de klarinetten van Mozarts tijd en welke plaats vinden ze in zijn 

werk?  

• Hoe kunnen we de verzotheid van componisten en muzikanten uit die tijd voor dit nieuwe 

instrument verklaren?  

• Waarom willen we op historische instrumenten spelen 

 


