KINDER
PLAY IN
29
12
WANNEER

29 december 2021
9u30—16u30
WAAR
CC Buurthuis
Marelstraat—8740 Egem (Pittem)

ACTIVITEIT
VOOR ALLE
STARTENDE
MUZIKANTJES
Niveau 2de graad academie (minstens één volledig
jaar instrument) bezetting HaFa

KOSTPRIJS
€10/persoon
dirigenten en bestuursleden gratis.
Over te schrijven op
rekeningnummer van
VLAMO
BE62 380 0158391 61.

‘21
INSCHRIJVEN
Inschrijven via mail naar
west-vlaanderen@vlamo.be
met vermelding van naam
groep, naam muzikanten,
instrument en graad doorgeven.

LOGISTIEK
Met logistieke ondersteuning door de KF Eendracht
en Kunstijver Pittem

BEGELEIDERS • Anthea Deblaere
• Thari Verloove • Louis Snauwaert

MEEBRENGEN?
WWW.VLAMO.BE

Je instrument. Partituren
krijg je de dag zelf of op
aanvraag via het Trefpunt.

Er wordt op een boeiende manier gewerkt met de kinderen zodat nodige tools aangereikt kunnen worden.
Deze dat staat open voor muzikantjes niveau 2de graad
academie (minstens 1 jaar instrument) en voor de dirigenten, bestuursleden en beleidsmedewerkers.

Gelieve onderstaande gegevens te mailen naar westvlaanderen@vlamo.be vóór 30 november 2021:

9.30u
9.45u - 11.00u

•

naam + telefoonnummer van de verantwoordelijke

•

Naam van de vereniging

Ontvangst

•

Aantal muzikantjes

Partiële repetities

•

Naam van de muzikantjes

•

Vermelding instrument + graad per muzikant

•

Aantal dirigenten/bestuursleden

11.00u - 11.15u Ontspanning
11.15u - 12.15u tutti repetitie
12.15u - 13.00u Pauze met door VLAMO
voorziene maaltijd en drankje
13.00u - 14.00u tutti repetitie
14.00u - 15.15u ontspanningsactiviteit
15.15u - 15.45u generale repetitie
16.00u

Slotconcertje, iedereen welkom!

16.30u

Einde

Thari Verloove zette haar eerste
muzikale stappen in de SAMW Tielt.
Daar volgde ze hoorn bij Katrien
Vintioen en Jeroen Billiet. Na deze
opleiding startte Thari een opleiding
natuurhoorn aan dezelfde academie
en volgde lessen piano en slagwerk
bij Ilse de Backer en Jan Cherlet.
In 2008 behaalde Thari het diploma
Sociaal Cultureel Werk aan de Hogeschool Gent. In datzelfde jaar
startte Thari een opleiding hoorn
aan het Koninklijk Conservatorium
van Brussel. In 2013 behaalde ze het
diploma Master of Arts in de Muziek, optie hoorn bij Luc Bergé en
het diploma Leraar aan het Conservatorium van Brussel. Aan de Academie De Kunstbrug van Gentbrugge
behaalde ze in 2013 met grote onderscheiding het diploma Instumentale Directie bij Bart Picqeur. Thari is
momenteel verbonden aan de
SAMW Tielt.
Als freelance hoorniste speelt Thari
mee in verschillende professionele
orkesten zoals het Nationaal Orkest
van België, orkest van de Vlaamse
Opera en het Symfonieorkest van
Vlaanderen. Sinds 2010 was Thari
dirigente van jeugdorkest The
Young Ones uit Tielt.

Anthea Deblaere studeerde klarinet
bij Eddy Vanoosthuyse aan het Conservatorium van Gent. Met medestudenten van het conservatorium
richtte ze in 2010 het klarinettenkwartet Ebano Quartet op. Daarnaast freelancet ze in verschillende
orkesten.
In dirigeren vond Anthea een tweede passie. Ze voltooide de opleiding
HaFaBra-directie van de Kunstbrug
bij Bart Picquer en volgde ze masterclasses bij Ivan Meylemans, Sian
Edwards en Dirk Brossé. Op dit moment volgt ze haar specialisatiegraad HaFaBra-directie bij Dimitri
Bracke aan de Academie van Willebroek.
Ze dirigeert het jeugdorkest De Préharmonie van de K.H. Sint-Cecilia
Wingene, maar doorkruist ook
Vlaanderen als gastdirigente

Thari Verloove

Anthea Deblaere

Louis Snauwaert begon zijn slagwerkopleiding aan de Stedelijke
Kunstacademie Waregem. Op 16jarige leeftijd trok hij naar het
Kunstonderwijs in Gent (Muda) waar
hij jazz studeerde bij o.a. Isolde Lasoen. Hierna ging hij verder studeren
aan het Conservatorium van Gent,
waar hij afstudeerde als Meester in
de Muziek (klassiek slagwerk) en
waar hij ook zijn lerarenopleiding
voltooide.
Momenteel is Louis aan het werk als
leerkracht aan de SAMW Tielt.
Verder is hij zeer actief in de HaFaBra-wereld waar hij verbonden is
aan tal van verenigingen, maar ook
vaak te zien is als freelance uitvoerend muzikant.
Sinds 2017 is hij dirigent van de KF
Hoger Op uit Sint-Eloois-Vijve en is
hij instructeur bij meerdere (jeugd-)
drumbands in West-Vlaanderen.

Louis Snauwaert

