Brussel, 1 september 2017

Beste ouders,

Op maandag 11 september 2017 start de werkweek op de Kunsthumaniora.
Dit is geen gewone lesweek! Alle leerlingen worden de ganse week ondergedompeld in een artistiektechnisch bad onder leiding van interne en externe docenten. Er wordt intens gewerkt, gecreëerd,
geïnspireerd, gelachen en geleerd om na deze week goed opgewarmd aan een nieuw schooljaar te
beginnen!
Alle leerlingen van de afdeling podiumtechnieken verblijven de ganse week op het internaat van onze
school. Zij worden op maandag 11 september tussen 9u en 9u30 (uiterlijk) verwacht door onze opvoeders
op het internaat.
Iedereen is uitgenodigd op school op donderdagavond 14/9 om 19u voor een concert van alle popjazz
combo’s en het toonmoment van de afdeling podiumtechnieken in de feestzaal.
Zij tonen dan het resultaat van hun intensieve werk.
In bijlage vindt u alle praktische afspraken. Gelieve dit grondig door te nemen, zodat alles duidelijk is en er
niets vergeten wordt!
Als er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school.

Vriendelijke groeten,
Dirk Van De Gucht
Coördinator Podiumtechnieken

Inhoudelijk
Een week enkel bezig zijn met techniek en je laten inspireren. Onder leiding van vertrouwde leerkrachten
gaan we samen een toonmoment in elkaar steken waarin de verschillende facetten van onze opleiding,
geluid, licht, projectie en decor, verwerkt zijn.

Klinkt goed? Wel, dit zijn de doelstellingen voor de werkweek die in aantocht is.

Alle leerlingen podiumtechniek zullen dit jaar een weekje op school logeren. De internen slapen op hun
vertrouwde kamer, de anderen krijgen een kamer toegewezen.
De afdeling popjazz verblijft eveneens op school. Voor een aantal activiteiten zullen wij met hen
samenwerken.
Op donderdag 14/9 om 19u is iedereen van harte welkom op het concert.
Op vrijdag 15/9 organiseren we een teambuilding dag. Informatie hierover zal later meegedeeld worden.
Zoals gewoonlijk gaan we er weer een groot feest van maken!
Zo zetten we met veel enthousiasme en team-spirit een vruchtbaar en geïnspireerd schooljaar in!

Praktisch…
Op maandag 12 september wordt iedereen tussen 9u en 9u30 op school verwacht. De tassen worden in
het lokaal naast het leerlingensecretariaat gedeponeerd en pas om 17u15 worden de kamers verdeeld. Om
10u beginnen we met de eerste activiteiten.
Dagverloop:
• 7u: opstaan
• 8u: ontbijt
• 9u: les
• 11u: pauze
• 11.30u: les
• 13u: middagmaal
• 14u: les
• 16u: pauze
• 16.15u: les
• 18u: avondmaal
• 20u: start avondactiviteit
• 23u: slapen
Van dit dagverloop wordt af en toe afgeweken. De exacte planning zal uithangen in de school tijdens de
week.
Avondactiviteiten:
Op maandagavond is er een concert van onze eigen leerkrachten Jean Philippe Komac en Pieter Van
Malderen. Zij staan die avond samen met Geert Maesschalck als ‘De broers van Dolores’ op het podium om
hun eigen muziek te brengen.
Dinsdagavond komt een band olv van Yello Staelens naar onze school. Yello is net afgestudeerd als producer
aan het KASK Gent en lanceert binnenkort zijn eigen full album.
Benieuwd hoe het leven er 5 jaar na de middelbare school kan uitzien? Misschien herken je ook nog andere
mensen op het podium…
Op woensdagavond komt Helena Fontyn met haar eigen groep. Ze wordt begeleid door Pierre Anckaert en
Henk De Laat.

Donderdagavond is er een concert met de muziek die tijdens deze week gecreëerd is.
Dit concert is gratis toegankelijk voor iedereen en begint om 19u op school.

Wat meenemen..?
- voldoende kledij, toiletgerief, handdoeken.
- lakens (onderlaken verplicht!), hoofdkussen, deken/slaapzak
- PT kledij

Reglement…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle meubilair, muziekstaanders, lokalen en piano’s worden met respect behandeld.
Tussen de cursussen door wordt de school niet verlaten!
De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de lessen (er worden afwezigheden
genoteerd).
Het is verboden drank (behalve water) of eten mee te nemen in de leslokalen.
Na 23 uur mag niemand nog buiten zijn kamer komen en is het overal stil.
De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal,
beplanting of gebouwen veroorzaken.
Het is verboden alcoholische dranken en/of drugs mee te brengen.
Het is ten strengste verboden te roken op het internaat en in het ganse schoolgebouw (ook
speelplaats).
Waardevolle voorwerpen geeft men best in bewaring bij de opvoeders.

Bij het niet naleven van bovenstaande regels volgt onmiddellijke uitsluiting van de werkweek.

