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B Major! brengt een unieke Brugse 
sound die uitersten moeiteloos verzoent: 
traditie en vernieuwing, oude muziek op 
nieuwe luisterplekken, nieuwe creaties 
op historische hotspots – dat alles be-
dacht, gekneed en gevormd in en voor 
de stad, door muziekmakers met visie 
en verhaal. Mathias Coppens is zo’n mu-
ziekmaker: twintiger, ambitieus en in het 
bezit van een compositieopdracht voor 
Symfonieorkest Vlaanderen. Zijn werk  
Music for Orchestra zal het Brugse  
muziekfestival feestelijk en vurig op 
gang schieten. Met de temperatuur zal 
het begin maart in Brugge alvast snor 
zitten. B Major! ? Si, señor!

Op het concertpodium geen lente zon-
der nieuw geluid, maar ook in de zaal 
valt een groen blaadje niet te versma-
den. Het project Acoustic Power wil de 
brug slaan tussen klassieke muziek en 
jongeren uit de derde graad secundair 
onderwijs. Tot eind februari laten negen 
gepassioneerde muziekdocenten meer 
dan 2.100 leerlingen de kracht van 
klassieke muziek beleven. Deze work-
shop is de perfecte voorbereiding op 
het concert dat de leerlingen in april in 
het Concertgebouw beleven. Op dit af-
sluitende concert draagt ook Symfonie- 
orkest Vlaanderen zijn steentje bij. Het 

importeert daarvoor de lente van over-
zee. Aaron Coplands kleurrijke suite 
Appalachian Spring is ongetwijfeld het 
geknipte stuk om adolescentenharten 
warm te maken voor orkestrale kunst-
muziek. Via een kortfilm, gesprekken 
en een stevig concert ontdekken jon-
geren dat het vuur van de muzikant, de 
bezielende leiding van de dirigent en het 
krachtige samenspel van het orkest on-
vergetelijke momenten opleveren. 

Naast de workshop en het concert 
kunnen leerlingen deelnemen aan een 
wedstrijd ‘Doe iets creatiefs met klas-
sieke muziek’. De resultaten van editie 
1 waren nu weer grappig, dan weer ont-
roerend, maar altijd verrassend. Geen 
wonder dat Acoustic Power al vaak 
in de prijzen viel: na de aKCess-prijs 
(toegankelijk maken van cultuur) en de 
BILL-Award (de beste jongerencommu-
nicatiecampagne) werd Acoustic Power  
ook genomineerd voor de KLARA  
‘Iedereen Klassiek’-Prijs 2016. Een zo-
veelste opsteker voor dit unieke project.

Leve de Brugse lente!

www.bmajor.be
www.acousticpower.be

In Vlaanderen dreigen maart en april wel eens ge-

plaagd te worden door buien en grillen, maar met 
de nagelnieuwe muziekbiënnale B Major! en de 
tweede editie van het jongerenproject Acoustic  
Power belooft het voorjaar in de Breydelstad toch 
broeierig van start te gaan.
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Acoustic Power 
wil meer zijn dan 
een les Brahms 
of Beethoven. 
De workshops 
vertrekken vanuit 
de leefwereld 
van jongeren en 
zijn op hun maat 
en interesses 
gesneden.
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