PROGRAMMA
Woord
• Het Grote STAP Kasteel
In het kasteel van STAP wonen stoere prinsessen en knappe ridders. Maar op de dag van het grote feest duiken
er plots allerlei problemen op. Er is geen WiFi, de GSM van de prinses is plat en er moet nog een feestjurk besteld
worden! Hemeltjelief, wat een gedoe! Hopelijk speel jij met ons mee, dan komt het vast allemaal goed.
Het woordparcours start bij de audities in de inkomhal en brengt je langs BV2 richting BV1 naar de
theatertent op de parking.

Dans
Dans met ons mee! We toveren de danszaal voor één keer om tot een minidisco. Iedereen kan er de hele dag naar
hartenlust dansen. Speciaal voor jou maakten we een dans met daarin alle onderdelen van een echte dansles. Zo
maak je kennis met klassiek ballet, jazzdans en hedendaagse dans. Je leert improviseren en zelf choreografieën
maken. In een tiental minuutjes krijg je zo een korte en feestelijke indruk van een echte dansles bij STAP.

Rodenbachzaal, op het gelijkvloers van 10 tot 16 uur

Slagwerk
Met welke instrumenten boots je het geluid van de zee, een regenbui of een donderslag na? Hoe krijg je vreemde
geluiden uit gewone instrumenten zoals een grote trom, een gong of een cimbaal?
Op Feest leren we je het allemaal!
• Workshop Drummen voor Dummies
Kom binnen en maak kennis met het drumstel!
lokaal 0.06 van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
• Schlag(werk)erFestival
lokaal 0.05 van 10 tot 12 uur concertjes door het groot slagwerkensemble
lokaal 0.05 van 13.30 tot 15.30 uur concertjes door het klein slagwerkensemble

Koperblazers
Bij de kopers is het altijd FEEST!
Toekomstige koperblazers kunnen in de lokalen 0.11 en 0.12 alle mogelijke koperinstrumenten uitproberen.
Kleine groepjes koperblazertjes zullen zich uitleven op verschillende plaatsen in de school.
lokaal 0.11 en lokaal 0.12 van 10 tot 16 uur

Jazz • Pop • Rock
Maak kennis met de instrumenten die gebruikt worden in jazz, pop, rock, funk, soul,... zoals de elektrische gitaar,
basgitaar, contrabas, het drumstel, de blaasinstrumenten en uiteraard de stem. Ga even langs bij Stefaan en Jihye,
die je laten zien (en horen) hoe instrumenten met een langere traditie hun weg hebben gevonden naar deze
nieuwe muziekgenres. Jan (elektrische gitaar), Joshua (basgitaar), Anneleen (contrabas), Wouter en Thijs (piano),
Jakob (drums), Jihye (zang) en Stefaan (saxofoon) staan klaar om je alles te leren over jazz, pop en rock.
lokaal 1.01 en lokaal 1.02 van 10 tot 16 uur - toonmomenten tweede graad om 11.30 uur en om 14.30 uur

Strijkinstrumenten
Viool
Welkom bij Circus Violino! Kom binnen en maak kennis met de viool en haar grote broer de altviool.
We leren je zonder noten een makkelijk maar feestelijk circusliedje tokkelen.
lokaal 1.06 - 10 tot 10.45 uur/ 11 tot 11.45 uur/ 13 tot 13.45 uur / 14 tot 14.45 uur/ 15 tot 15.45 uur

Cello
Welkom bij Circus Cellino! Strijkinstrumenten zijn de max, zeker de cello! Denk niet te gauw: ik ben te klein om
cello te spelen want hier in de muziekacademie zijn er cellootjes beschikbaar op jouw maat.
Kom snel binnen en probeer het maar eens uit.
lokaal 1.03 van 10 tot 16 uur: workshop cello voor groepjes van 2 à 3 deelnemers

Contrabas
Je moet niet groot zijn om bas te spelen! Zeker niet nu STAP Roeselare investeerde in mini-basjes, ook geschikt voor
7-jarigen! Kom deze fantastische schattige basjes of een groter formaat uitproberen en speel mee in de olifantenmars.
lokaal 1.04 van 10 tot 16 uur

Tokkelinstrumenten
Harp
De magie van de harp!
Vroeger dacht men wel eens dat de harp alleen maar bespeeld werd door langharige, delicate nimfen maar dat is
al lang niet meer zo. Ook stoere jongens en meisjes kunnen harp spelen!
Wil je het allemaal zelf eens proberen? Dat kan allemaal tijdens Feest!
lokaal 2.13 van 10 tot 16 uur - concert door de leerlingen om 11 uur

Gitaar
Met de gitaar kan je alle kanten uit: je kunt er klassieke meesterwerken op spelen, liedjes begeleiden rond het
kampvuur of jammen in een band. Bovendien kan je een gitaar makkelijk overal mee naartoe nemen. Wil je graag
meer weten? Kom dan naar Feest!. Daar kan je het allemaal eens proberen en mag je op alle gitaren spelen.
Gitaar-labo in lokaal 2.18 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Houtblazers
Fluit
Heb je ze ook al gezien, die zilver blinkende fluit uit dat kleine koffertje? Ben je nieuwsgierig naar zijn klank en
wervelende melodieën? Om 10 uur geven onze leerlingen een feestconcertje en nemen ze je mee op een trip
langs paradijselijke oorden. Ontdek het fluitparcours, maak kennis met de verschillende leden van de fluitenfamilie
of kom zelf ook eens proberen.
lokaal 1.16 van 10 tot 16 uur

Klarinet en Saxofoon
De klarinet en saxofoon willen je graag hun kunsten tonen. Want een klarinet is geen trompet en een saxofoon
niet doodgewoon. Je hebt ze in verschillende maten en kleuren, met kleppen en toetsen, in een alt- bas of
tenorvariant. Het wordt hier dus zeker plezant!
lokaal 1.15 van 10 tot 16 uur - optreden door de leerlingen om 14 uur in lokaal 1.11

Hobo en Fagot
Op noot la van de hobo wordt het orkest gestemd, de fagot die volgt als een grote broer! Samen musiceren ze
erop los! Ook tijdens Feest zijn ze van de partij. Dus kom erbij en doe met ons mee in deze muziekmatinee.
lokaal 1.12 (fagot) en 1.14 (hobo) - dubbelrietband in concert lokaal 2.19 van 14 tot 15 uur

Toetsinstrumenten
Piano
Lotje is jarig en heeft een uitnodiging ontvangen voor een pianoparty. Wil jij er ook bij zijn?
We hebben alvast 6 piano’s klaarstaan waarop alle kinderen mogen spelen en feestvieren!
lokaal 2.07 tussen 10 en 11 uur, tussen 12 en 14 uur en tussen 15 en 16 uur optreden door de leerlingen 2de graad om 11 uur en om 14 uur
In lokaal 2.04 kan je vierhandig leren pianospelen

Accordeon
Heen en weer. Open en dicht. Trekken en duwen om de lucht te stuwen. Doorheen een instrument dat je met
melancholische klanken verwent. Kom het accordeon eens bewonderen, je zal je vast verwonderen.
Kom eens proeven en proberen, misschien wil je het wel leren.
lokaal 2.08 van 10 tot 16 uur

Pianobegeleiding
Vandaag chaperonneert een piano de viool. Als een geroutineerd muzikant leest de pianobegeleider snel en wel
de noten. Zo vergezelt hij de viool doorheen elk triool. Drukbezet begeleidt hij daarna ook nog een klarinet.
lokaal 2.16 (viool) van 11 tot 12.30 uur en 13 tot 14.30 uur
lokaal 1.11 (klarinet) van 14 tot 14.45 uur

Orgel
Wist je dat er orgels zijn die zo groot zijn dat je erin kan wandelen? Misschien wordt het daarom wel de koning
van de muziekinstrumenten genoemd! In lokaal 1.17 kan je alvast even kennismaken met dit instrument.
De hele dag door geven we ook demonstraties op het digitale orgel van de academie.
lokaal 1.17 van 10.30 tot 16 uur - 2 miniconcerten om 11 uur en 14 uur

Zang
Kom in lokaal 2.02 meezingen met leerkrachten Margot De
Ridder en Lidwien Van Winckel. Per toonblokje geven we
een klassikale opwarming waarbij iedereen mag meezingen.
Daarna tonen de leerlingen hun kunnen en geven wij tips en
tricks mee.

MEDIATHEEK

lokaal 2.02
Blok 1 tussen 10.30 en 11.30 uur
Blok 2 tussen 13 en 14 uur

In de mediatheek (lokaal 2.20)
kan je tussen 10 en 12 uur
& tussen 13 en 15 uur terecht voor:

Creërend Muzikant

‘De kroon van 3,5 euro’
een intens voorleesmoment voor kinderen.
(duur: +/- 15min.)

Muziekmakers
Zit je hoofd vol met leuke melodietjes? Verzin je vaak de
gekste liedjes? Kom zet ze dan op papier! Schrijf, schrap en
componeer. Breng je eigen muziek tot leven, welk wijsje is
ons om het even. Iedereen welkom in lokaal 2.01.

‘Hoe interessant kunnen vragen zijn?’
voor jongeren en volwassenen.

lokaal 2.01 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur

EXPO
In lokaal 2.19 is er
doorlopend een expo over
de geschiedenis van de
Roeselaarse kiosk

FEESTTENT • PROGRAMMA
Bij goed weer spelen de muziekverenigingen
op de Roeselaarse kiosk op het binnenplein!
10 uur
optreden blazers 2de graad
10.15 uur
optreden kopers
10.30 uur
optreden gitaren
10.45 uur
optreden ﬂuiten
11 uur
Woord • ‘Het Grote STAP Kasteel’

het

11.30 uur
Optreden ‘Het Grootste Koor’ in de Schouwburg van
cc De Spil met medewerking van
Vrije Basisschool Zilverberg,
Vrije Lagere School ‘De Bever’
en de klassen MCV + GM 2.1 van STAP
12 uur
Woord • ‘Het Grote STAP Kasteel’
12.30 uur
Koninklijke Harmonie De Verbroedering Roeselare - Beveren /
Jeugdharmonie De Bevernootjes
o.l.v. Sara Markey
Great Movie Adventures • John Williams arr. Michael Sweeney
Colors of the wind • Alan Menken arr. Eric Osterling
Yo, bro • Darrol Berry
Calypso fanfare • Allan Bullard
Jupiter hymn • Gustav Holst arr. Robert van Beringen
Arabian dream • Tom Molter

13.30 uur
Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek Roeselare / Roeselaarse
Jeugdharmonie
o.l.v. Korneel Debaes
Coronation Fanfare • Robert W. Smith
Beatles for 5 • Filip Ceunen
March of the pandas • Paul Clark
Colonel Bogey • Kenneth J. Alford
14 uur
Woord • ‘Het Grote STAP Kasteel’
14.15 uur
Koninklijke Stadsharmonie Roeselare /
Het Roeselaars Jeugdensemble
o.l.v. Jitse Coopman
Une Belle Histoire • arr. R. Kernen
Twins • arr. J. Hadermann
Echame la culpa • arr. J. Ocean
The Greatest Showman • arr. P. Murtha
Bella Ciao • arr. T. Stanford
15 uur
Woord • ‘Het Grote STAP Kasteel’
15.20 uur - Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rumbeke /
Jeugdorkest Jorum
o.l.v. Carla Pattyn
Fireflies • Adam Young arr. John Wasson
Perfect • Ed Sheeran arr. Michael Brown
A million dreams • Benj Pasek & Justin Paul arr. by Michael Brown
Adèle in concert • arr. Michael Brown
Hans Zimmer: Movie Milestones • Hans Zimmer arr. Michael Brown

