
Inschrijven kan nog steeds! 
Inschrijven is nog steeds mogelijk. Zijn de lessen al gestart? Geen
probleem, er wordt een aangepaste factuur gemaakt waarin de gemiste
lessen worden verrekend. 
- Basgitaar: minstens 2 vrije plaatsen 

 



- Drums: 2 vrije plaatsen op maandag en 1 op woensdag 
- Gitaar akoestisch en elektrisch: meerdere vrije plaatsen, stuur ons zeker
een mailtje in het geval u geen plaats vindt op het juiste niveau. 
- Popkoor/Popkoor4Kids: we hebben een geweldige en enthousiaste
nieuwe begeleidster. Voor wie geen plaatsje bemachtigd heeft voor
individuele lessen kan dit een mooi alternatief zijn. Beide koren kunnen
nog versterking gebruiken. 
- Muziek en spel (kleuters): 1 plaats vrijgekomen 
- Saxofoon: 1 plaats beschikbaar 
- Piano: (voorlopig) 1 plaats beschikbaar op vrijdag 
- Bandcoaching: de band op maandag (jongeren) is nog op zoek naar een
drummer en/of bassist. 
Extra aanbod! 
Check regelmatig onze website voor extra aanbod. 
Recent toegevoegd: 
- Lessen accordeon - Start van de nieuwe lessen op dinsdag 15 oktober 
- Individuele lessen gitaar - 20-lessen-reeks op vrijdag 
Wachtlijst 
Breng ons zeker op de hoogte als u op zoek bent naar een vrije plaats of
naar aanbod dat we vandaag (nog niet) aanbieden. 
Jamsessies 
Kom eens langs op een van onze jamsessies in de garage als muzikant of
als bezoeker. 
Data: vrijdag 11 oktober, 6 december, 7 februari en 3 april. 
Noteer alvast in uw agenda! Bijkomende data zijn mogelijk afhankelijk van
de interesse en opkomst. De jamsessies worden vanaf dit jaar begeleid
door onze bandcoaches. 
Podium 
Op 24 oktober starten de concerten in de garage. Het concert van
Illuminine is al een tijd uitverkocht maar enkele dagen later - zondag 27
oktober - organiseren we een aperitiefconcert met Fado artiest Rui Oliveira
(Portugal). Vooraf reserveren kan via mail. Tickets kosten slechts 5 euro.
Er worden aangepaste wijnen en tapa's aangeboden.
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