
 

 

Info bij inschrijving 
Jazz Pop Rock  

d'Academie Podium Sint-Niklaas 
 

Welkom in de afdeling Jazz Pop Rock! 
We willen jullie graag wat informatie meegeven. 

Locatie : VTS-Site Vakschoolhof 26, 9100 Sint-Niklaas  
(te bereiken via parking stadsschouwburg - Collegestraat) 

MCV JazzPopRock 3e graad gaat door in de hoofdschool - Hofstraat 13! 
 
De lessen starten vanaf woensdag 8 september 2021. 
De leerkrachten zijn vanaf 1 september aanwezig volgens het uurrooster (zie website) en beschikbaar 
voor het maken van afspraken.  
 
Vastleggen van je lesmoment: 
 
Nadat je ingeschreven bent is het belangrijk om de volgende stappen te volgen om zo vlot al je lessen vast 
te leggen : 
 
- Bekijk eerst wanneer je groepslessen doorgaan (Muzieklab in de 2e graad - MCV JazzPopRock in de 3e 

graad - Compositie in de 4e Graad Creërend Muzikant) 
 
- Voor de 2e graad: ga langs bij je leerkracht instrument of zang om je lesuur af te spreken (de  

leerkrachten zijn vanaf 1 september aanwezig volgens het uurrooster) 
 
- Voor de 3e en 4e graad: ga langs op onderstaand moment om een lesmoment vast te leggen voor 

groepsmusiceren (combo-JazzPopRockChoir-bigband) of contacteer 
ben.fleerakkers@academiesintniklaas.be en maak pas daarna een lesafspraak met je leerkracht 
instrument of zang. 

 
AFSPRAAKMOMENT GROEPSMUSICEREN 3e/4e graad of andere vragen? 
Woensdag 1 september 2021, tussen 17u30 en 20u30:  VTS-Site bij Ben Fleerakkers 

➔ Dit is niet nodig voor zangers 3.1, die starten in het JazzPopRock Choir (zie uurrooster). 
 
Ook via mail kan je met je vragen terecht en is het mogelijk om je lesmoment groepsmusiceren 
JazzPopRock vast te leggen: 
Ben Fleerakkers - Coördinator JazzPopRock 
ben.fleerakkers@academiesintniklaas.be 
 
De vakken en leerkrachten: 

• Zang/Vocaal ensemble/Piano: Lori.vanGremberghe@academiesintniklaas.be 
• Saxofoon/Klarinet: Frans.Vanisacker@academiesintniklaas.be 
• Fluit: Bert.Jacobs@academiesintniklaas.be 
• Trompet/Trombone/Bastuba/Combo/Big-Band: ben.fleerakkers@academiesintniklaas.be 
• Viool: wouter.vandenabeele@academiesintniklaas.be 
• Elektrische Gitaar/Combo: Jan.ghesquiere@academiesintniklaas.be 
• Elektrische Gitaar/Combo: Ramsy.Irani@academiesintniklaas.be 
• Piano/Combo/Compositie: Jan.borre@academiesintniklaas.be 
• Drums: Yves.Peeters@academiesintniklaas.be 
• Basgitaar/Contrabas/Combo: Benny.Vanacker@academiesintniklaas.be 
• Combo: yannick.peeters@academiesintniklaas.be 
• MCV-JPR: andreas.smet@academiesintniklaas.be 

 
Veel succes!!!  
De leerkrachten JazzPopRock - d’Academie Podium Sint-Niklaas 
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