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Concertgebouwwil 2 000 middelbare scholieren warm maken voor klassieke muziek

We beseffen ookwel dat de meesten
niet plots een abonnement zulen nemen
BRUGGE

Het concertgebouw liep
gisteren vol jongeren voor
het project Accoustic Po
wer 2 000 studenten kwa
men er een uurtje luiste
ren naar het Symfonieor
kest Vlaanderen Op het
einde werd het wat lasti

ger om stil te zitten

DIETER DE MILDE

Nog niet meteen terug naar de
dagelijkse sleur gisteren voor
zowat 2 000 laatstejaars huma
niora Zij kregen op hun eerste
schooldag na de paasvakantie
in het concertgebouw een
streep klassieke muziek voor
geschoteld naar aanleiding van 2 000 studenten kwamen gisteren een uurtje luisteren naar het Symfonieorkest Vlaanderen De reacties waren verdeeld
het project Accoustic Power

JEROEN VANACKER we het een origineel idee omZestig muzikanten van het niet opeens een abonnement
Symfonieorkest Vlaanderen dat te combineren met de vijfgaat nemen Maar toch hopen ARTISTIEK DIRECTEUR CONCERTGEBOUW

gaven het beste van zichzelf we dat we bij een bepaald per de symfonie van Beethoven

We willen bij eenHet doel de interesse voor centage een vonkje konden Wat ze van het concert zelf
doen ontstaan dat misschienklassieke muziek bij het jonge vonden Zeker niet slecht

bepaald percentage maar op het einde werd hetwatvolkje aan te wakkeren later in vuur verandert
Momenteel zijn er weinig lastiger om stil te zittenjongeren een vonkjeOrigineel filmpjemogelijkheden voor jongeren klinkt het

om in contact te komen met Al was dat zeker niet voor iedoen ontstaan
dereen het geval Ik merkteklassieke muziek zegt artis Om een bepaald engagement

tiek directeur van het concert te creëren mochten de jonge ook dat er op het einde wat
ren zelf een origineel filmpje virtual reality een van de vijf meer rumoer ontstond in degebouw Jeroen Vanacker

zaal maar ikzelf vond het zeerMet dit project willen we hen insturen waarin klassieke mu uitgekozen inzendingen en
duidelijk maken dat klassieke ziek de hoofdrol speelde Uit al deed de zaal ontploffen na af boeiend en heb van elk mo

ment genoten zegt Dré Doble inzendingen werden vijf vi loop In samenspraak met demuziek niet noodzakelijk iets
is voor ouderen maar dat ze deo s geselecteerd waarop het klas brainstormden we om tot belaere Al ben ik wel elke dag

een zo creatiefmogelijk filmpje gepassioneerd met muziek beook voor hen toegankelijk is publiek gisteren kon stemmen
Al maakt Vanacker zich geen Kunsthumaniora Brugge was te komen zegt Louis Bous zig Dat is waarschijnlijk niet
illusies We beseffen ook wel voor al mijn collega s hier vanmet een remix van Beethovens sauw OmdatVR almaar meer

dat de helft hier volgend jaar vijfde symfonie in een jasje van in de aandacht komt vonden daag het geval
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