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Voorwoord

‘KORTJAKJE XX!’

‘STARS’

Beste allen,

Ons feestjaar biedt u een 

heerlijke inkijk in het reilen en 

zeilen van ‘KORTJAKJE XX’.

Vluchtige, tussentijdse ‘Mo-

ments de Gloire’ worden 

daarmee vastgelegd in muziek 

en beeld. Vluchtig en tussen-

tijds, want om Heracleitos te 

parafraseren: je kan geen 

twee keer dezelfde viool- & 

celloschool bezoeken, zoals je 

geen twee keer in dezelfde riv-

ier kan gaan staan. Een goede 

viool-& celloschool is voort-

durend in beweging. Uiteraard 

moet ze dat zijn om haar plaats 

te vinden in de voortdurend 

evoluerende maatschappij. 

Maar ook en vooral van 

binnenuit is Kortjakje voort-

durend in beweging. Die 

beweeglijkheid is het gevolg 

van het samen (blijven) zoeken 

naar optimale situaties waar-

binnen leerlingen hun verlan-

gen om samen te musiceren 

op de proef kunnen stellen, 

toetsen, vormen en voeden, 

wars van hypes en trends. Dit 

zoeken ontspint zich vooral 

in de relatie & dialoog tussen 

leraars, leerlingen en ouders. 

Dit moet Kortjakje immers de 

mogelijkheid geven om aan 

haar eigen, interne evoluties 

recht te doen.

Beweeglijkheid, samen zoek-

en, … met die benadering 

sluiten we aan bij de visie van 

een toonaangevend pedagoog 

van de kunsten Daniel Birn-

baum, in 2009 curator van de 

Biënnale van Venetië:  “The in-

dividual artist is more important 

than any educational program 

or doctrine.”

In de voortdurende beweeg-

lijkheid van Kortjakje spelen de 

leerlingen de hoofdrol. Zij zijn 

het meestal die, met elkaar en 

met hun leraars en ouders, de 

keien in de rivier verleggen.

‘STARS’ – ‘KORTJAKJE XX!’   

EEN UNIEK STUK MUZIEK

Kris Deprey

Voorzitter RvB Kortjakje



De geschiedenis 

van Kortjakje

Deel 2: Kortjakje verhuist

Kortjakje
Nieuwsbrief

Wanneer Wim begin 1999 na 

een ochtendlijke repetitie de 

oprit van Kortjakje opdraait, 

blijkt die reeds voor het groot-

ste gedeelte te zijn weggegra-

ven. Natuurlijk was de huis-

baas even langs geweest om 

te verwittigen dat er achter 

het huis een warenhuis zou 

komen. Wel had hij beloofd 

dat er voor Kortjakje niks zou 

veranderen. Een beetje ont-

hutst probeert Kortjakje te 

protesteren, met het gevolg dat 

meteen de huur wordt opge-

zegd. Binnen de zes maanden 

moet er een nieuwe locatie 

gevonden worden. 

Een moeilijke zoektocht begint. 

Scholen blijken te onpraktisch 

en vaak ook te duur. Enkele 

huiseigenaars contacteren 

Kortjakje, maar helaas heeft 

geen van hen een geschikt 

pand in verhuur. Uiteindelijk, in 

de maand mei, besluiten 

Veerle en Wim een gebouw 

aan te kopen op de Lierse-

steenweg te Booischot. Het 

pand blijkt in slechte staat. 

Directe renoveringswerken 

dringen zich op. Niet wetend 

hoe er aan te beginnen, beleg-

gen Veerle en Wim een ver-

gadering met alle ouders. Nog 

voor één van beiden aan het 

woord komt, ontvouwt Roger 

Bruyns de reeds voorziene 

plannen tot renovatie. 

En toen gebeurde er een  

wonder zoals normaal alleen 

in Disney-fi lms te zien is: 
De ganse ouderploeg wordt 

gedurende twee maanden een 

bouwvakkersploeg waar menig 

ploegbaas terecht trots op zou 

zijn. Afbreken, een dak leggen, 

metselen, vloeren, elektrici-

teit vernieuwen, schuren en 

schilderen, ,… Het wordt een 

onvergetelijke zomervakan-

tie. Met resultaat. Na twee 

maanden is het huis dermate 

opgeknapt dat de lessen in 

september gewoon kunnen 

doorgaan. Sindsdien beschikt 

Kortjakje over een unieke 

locatie: vier mooie leslokalen 
een gezellig zaaltje, een speel-

ruimte, een keuken, een grote 

tuin en een ruime parking. 

Op de bouwwerf worden nog 

andere plannen gesmeed. Tus-

sen verfpotten, schuurpapier 

en werktuig allerhande wordt 

de nieuwe raad van bestuur en 

de vriendenkring geboren. De 

ouders merken dat Veerle en 

Wim niet meer kunnen in-

staan voor de ganse organisa-

tie van Kortjakje en besluiten 

zich  te organiseren in een 

vriendenkring. Tot op de dag 

van vandaag zal de vrienden-

kring zich volledig inzetten 

voor de praktische werking 

van Kortjakje. Daar cijfers en 

muziek soms moeilijk com-

bineerbaar zijn, wordt er ook 

een nieuwe raad van bestuur 

opgericht. Deze raad zal er de 

komende jaren voor zorgen dat 

Kortjakje een fi nancieel ge-
zonde VZW zal worden.

Wordt vervolgd:
Amadeus



Geboortedatum + plaats: 
6 november 1978, Berchem

Wat doet een regisseur eigen-

lijk?

Kort gezegd zorgt een regis-

seur er voor dat alle creatieve 

medewerkers aan een pro-

ductie op dezelfde gollengte 
geraken om een voorstelling 

of concert te spelen. Soms 

doet hij dat aan de hand van 

zijn eigen ideeën, aan de hand 

van een bestaande partituur of 

tekst, aangevuld met wat alle 

andere creatieve deelnemers 

aanbrengen, of een combi-

natie van al die elementen. Bij 

Kortjakje werk ik op voorhand 

al een aantal repetities samen 

met alle muzikanten, zit ik 

samen met het lesgevende 

team om samen een concept 

uit te werken, ontwerp ik een 

scènebeeld en een lichtplan, 

en zorg ik voor de praktische 

uitvoering - het opbouwen 

ervan, en het coördineren van 

muzikanten, technici, decor, 

licht, geluid en video tijdens 

het concert.

Wat heeft je ertoe gebracht 

regisseur te worden? Hoe heb 

je dat aangepakt? 

Ik heb theater altijd willen 

benaderen vanuit een all-round 

visie. Van in het begin heb ik 

geloofd dat, hoe meer facetten 

je kan  bespelen en bevatten, 

hoe meer elk onderdeel het 

andere zal inspireren en ver-

rijken. Ik ben begonnen als ac-

teur, ik volgde scenograie als 
keuzevak en heb daarna veel 

verschillende jobs gedaan: van 

belichter tot produktie-assis-

tent, van orkestregisseur tot 

crewlid, van televisieproducties 

tot theatervoorstellingen. Al 

die ervaring vandaag mogen 

bundelen als regisseur, is des 

te plezieriger.

Hoe ben jij bij Kortjakje terecht-

gekomen, of misschien beter: 
hoe is Kortjakje bij jou terecht 

gekomen?

Via collega’s van Ensemble 

Leporello die mij wisten te 

vertellen dat Kortjakje op zoek 

was naar een regisseur,  een 

hint die achteraf alleen maar 

kan toegejuicht worden !

Wat vond je van de stage in 

Bordeaux?

Ik sta in diepe bewondering 

voor de drive en de bereidheid 

van de hele groep – de vele 

uren studie, met goesting en 

massa’s motivatie. Aan de 

andere kant heb ik mogen 

ontdekken dat er achter al die 

nijverheid ook een warm hart 

schuilt in de persoon van alle 

ouders, sympathisanten en 

docenten.
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Interview met onze regisseur:

Joeri



Aan welke andere projecten 

werk jij nog mee buiten 

Kortjakje?

Ik regisseer en speel voor twee 

gezelschappen in Antwerpen, 

Theater aan de Stroom en 

Educatief Theater Antwer-

pen. Ik ben free-lancer, wat 

wil zeggen dat iedereen een 

beroep op mij kan doen als 

acteur, regisseur, scenograaf 

of lichtontwerper. Vaak verzorg 

ik ook het technische luik van 

voorstellingen waarvoor ik een 

lichtplan, regie of scènebeeld 

maakte. Ik werk af en toe voor 

televisie, en geef workshops.

Speel jij muziek?

Ik speel een beetje vanalles – 

weer ‘van alles willen proeven’, 

waarschijnlijk. In mijn opleiding 

zat een jaar musical, met les-

sen zang, praktische harmonie 

en piano. Daarvoor speelde ik 

ook al keyboards, klarinet en 

alt saxofoon. Vandaag speel ik 

regelmatig gitaar, en schrijf en 

arrangeer ik vaak muziek voor 

theatervoorstellingen.

Wie bewonder je?

Iedereen die tot het uiterste 

gaat om de beste versie van 

zichzelf te kunnen zijn, en 

daar een manier in probeert 

te vinden om dat te delen met 

anderen, zij het artiesten, inge-

nieurs, dokters, loodgieters 

of vlooientemmers. Mensen 

die hun vaardigheden heb-

ben bijgeslepen door geduld 

en toewijding, wat hen boven 

zichzelf doet uitstijgen.

Wat kan jij echt niet goed?

Ik hou ervan mezelf onder te 

dompelen in andere werelden 

-  de wereld van een concert, 

een voorstelling, een verhaal, 

een muziekstuk - een sfeer die 

je toelaat even helemaal er-

gens anders te zijn, en duizend 

levens te kunnen leiden op de 

tijd die we maar hebben. Soms 

is het niet simpel om me daar 

snel even uit los te rukken voor 

dagelijkse besognes, voor de 

maatschappij die om confor-

miteit vraagt – Het is soms zo 

genieten op die andere plek 

dat het ontwaken wel eens 

minder vlot wil gaan.

Waar droom jij van?

Van tolerantie en generositeit. 

Van genieten door de eeuwen 

heen via muziek, theater, boe-

ken, kunst en, met het risico een 

beetje cheesy te klinken, broed-

erlijkheid. Van een maatschappij 

waarin iedereen probeert een 

manier te vinden om te geven in 

plaats van te nemen.

Heb je tijd voor hobby’s? 

Welke?

Mijn werk is voor mij een bijna 

eindeloze speeltuin, en alles wat 

zich daarrond situeert is eigen-

lijk ook een beetje mijn hobby. 

Ik heb een passie voor muziek, 

geschiedenis, literatuur, tech-

nische snufjes – alles wat een 

prachtig verhaal in zich draagt 

of een tool kan zijn om er een te 

vertellen.
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meer info op www.yoerilewijze.net
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FEESTJAAR KORTJAKJE XX

U hebt het al gemerkt. Twintig jaar Kortjakje dat moet gevierd 

worden. Zo hadden we in november al een super geslaagde 

workshop en volgt zeer binnenkort ons nieuwjaarsconcert te 

Heist-op-den-Berg. Maar er staat nog meer op het programma, 

even een overzicht:

Op vrijdag 14 februari, vanaf 20.00 uur, verwachten we al onze 

ouders voor een feestelijke receptie. Ten huize ‘Kortjakje’ maken 

we er een gezellige avond van met de nodige hapjes en drankjes. 

Op die manier willen we onze appreciatie tonen voor de belang-

rijke rol die de ouders innemen binnen de Suzuki-methode. Te-

vens openen we die avond een kleine fototentoonstelling over, 

uiteraard, Kortjakje.

Zaterdag 15 februari om 10.00 uur verwachten we alle jongeren 

voor een speciaal lesmoment, met nadien een leuke verrassing. 

De opendeurdag vindt plaats op 29 juni 2014. De muziekacade-

mie te Lier dient als locatie voor deze feesteditie. We gaan daar 

niet alleen met Kortjakje feesten maar nodigen ook alle bevriende 

Suzuki groepen uit.

De jaarlijkse cursus te Frankrijk vindt dit jaar plaats te Bitche van 

zaterdag 12 tot zaterdag 19 juli. Verdere informatie volgt.

Houd deze data vrij !
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Een beeld zegt meer dan 

1 000 woorden
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