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TERUGBLIK: GROEPSTENTOONSTELLING 13/04/2008
AARSCHOT: KASTEEL ELZENHOF - MUZIEKACADEMIE

Op de foto v.l.n.r. de kunstenaressen Arlette MICHIELS, Maria MARQUES en Mieke LAMOEN.

Voorstelling van de 3 kunstenaressen, door de K.K.I. voorzitter...

Dames en heren geachte genodigden. We zijn hier vandaag weer samen voor de
voorstelling van de kunstenaressen die hier in de wandelgangen van kasteel Elzenhof hun
artistieke werken tentoonstellen. Drie uiteenlopende disciplines, maar toch een mooie
samenhorigheid van hedendaagse beeldende kunst.

* Bij de werken van MIEKE LAMOEN kan de toeschouwer 2 diversiteiten ontdekken.
Enerzijds haar gestileerde landschappen die ons haar liefde voor de natuur duidelijk laten
aanvoelen. Anderzijds haar "maskers" als symbool van de mens die zich al te veel verschuilt
achter een denkbeeldige facade. Kortom, een doorgedreven fijngevoeligheid én subtiliteit.

* MARIA MARQUES brengt ons hier een waaier van Engelen. Haar inspiratiebron zijn een
fantasiewereld die als het ware bijdraagt tot een symbiose van mistieke verhevenheid en
wereldse werkelijkheid. Hier niet te zien: creëert zij o.m. iconen, ex-libris, kinderportretten en
sprookjestuinen. Steeds getuigend van onuitputtelijke fantasie en een ruime levensvreugde.

* ARLETTE MICHIELS volgt in een opmerkelijke diversiteit haar intuïtie waarbij cosmische
sferen duidelijk de bovenhand krijgen. Wisselende gemoedsschommelingen hebben op haar
creaties een voelbare impact. Soms zijn er ook in haar artistieke kunnen, naïeve accenten,
enige kinderlijke spontaniteit; wat zeker te maken heeft met haar creatief werk met kleuters.
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SFEERBEELD MUZIEKOPTREDEN 13/04/2008
BIG-BAND - MUZIEKACADEMIE AARSCHOT

... De genodigden van vzw "DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD" werden vergast op een fel geapre-
cieerd optreden van de BIG-BAND van de Aarschotse muziekacademie o.l.v. Dhr. Wim VERMUNICHT.

De Big-Band van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, afdeling Aarschot, bestaat een 6-tal
jaren.

Vanaf de Middelbare Graad (na 3 jaar instrument) moeten leerlingen buiten hun individuele lessen ook
groepslessen volgen, het zogenaamde samenspel. Uit één van de groepen samenspel is de Big-Band
ontstaan. Het is een mix van jonge en volwassen leerlingen. O.l.v. leraar Wim Vermunicht speelt deze
groep vooral lichte muziek en jazz. Regelmatig geeft de Big-Band concerten buiten de academie.

Tijdens de vernissage van onze tentoonstelling speelden ze volgende nummers:
- String of Pearls
- Java Jive
- Good Times
- Have you met Miss Jones

De leerlingen die meespeelden zijn: Bien Claes (hoorn), Nadine Deca (bugel), Wout-Jan De Paep (sax-
ofoon), Katrien Eyckmans (hoorn), Sam Hendrickx (basgitaar), Joachim Lemmens (saxofoon), Luk
Levrouw (tenorsax), Willem Meys (saxofoon), Jelte Smets (trompet), Els Steens (saxofoon), Luca Van
Aerschot (saxofoon), Michiel Vandendriessche (piano), Bart Van Ermen (tuba), Samuel Verhegge (slag-
werk), Robin Vermaelen (saxofoon), Yves Vermunicht (slagwerk), Niels Vos (saxofoon).


