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Klassiek

Jong geweld voor de leeuwen gegooid
89 leerlingen uit Antwerpen-Noord concerteren samen met deFilharmonie in De Roma

Ongeveer honderd muzikanten vullen het podium van De Roma. Het is de eerste keer dat de twee scholen samen een concert geven. FOTO’S BERT HULSELMANS

Het enthousiasme van de kinderen is groot. Musiceren doe je met volle overgave.

S

nie op het podium stonden.
In de voormiddag werd nog gerepeteerd. Het eigenlijke concert voor
een driehonderdtal medeleerlingen
en leerkrachten vond ’s namiddags
plaats. “Het was de eerste keer dat
beide scholen samen speelden”, zegt
Hedwig Scheltjens.
“Eerder concerteerden de leerlingen wel afzonderlijk: een keer op
een schoolfeest en een andere keer

amen met 89 leerlingen
van de Stedelijke Basisschool Omnimundo en
het Sint-Eligiusinstituut
stond een delegatie van
deFilharmonie vrijdag op het
podium van De Roma. Het
concert was het orgelpunt van
het sociaal project opMaatorkest, waar de voorbije twee jaar
naartoe werd gewerkt.

 Het verhaal begon twee jaar gele-

den toen het Antwerpse symfonieorkest deFilharmonie een aantal
muzikanten naar twee basisscholen
in Antwerpen-Noord stuurde. “Het
is een buurt waar kinderen niet altijd even veel kansen krijgen als anderen. Met het project opMaatorkest
hebben we, met de steun van de provincie Antwerpen, die kinderen laten
kennismaken met een muziekgenre

en -instrumenten waarmee ze anders misschien niet zo gauw in contact zouden komen”, zegt Hedwig
Scheltjens van deFilharmonie.
Blazers en strijkers
De huidige leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Stedelijke Basisschool Omnimundo en het
Sint-Eligiusinstituut werden aan het
begin van vorig schooljaar wegwijs

gemaakt in de wereld van blazers en
strijkers, van saxofoons en cello’s.
Elk van hen koos toen het instrument
dat ze in de volgende twee jaren in
de vingers wilden krijgen.
“Wekelijks kregen ze een uurtje muziekonderricht. Soms van
een muzikant van deFilharmonie,
dan weer van een docent van de
Academie Deurne. Want ook zij steunen het project.”
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€ 2 • gratis voor kinderen < 12 jaar
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Van bij het begin hadden de kinderen zich enthousiast en gedreven
getoond. Ze hadden hun eerste kennismaking met klassieke muziek niet
licht opgevat.
De twee jaar durende voorbereiding werd vrijdagnamiddag afgerond met een heus concert in De
Roma in Borgerhout, waarbij de 89
leerlingen samen met een vijftienkoppige delegatie van deFilharmo-

tijdens een kersthappening in een
rusthuis.”
Eerste keer samen
Om dan vrijdag met ruim honderd
muzikanten op het podium te staan
van de fenomenale concertzaal die
De Roma is. “Dan kun je wel begrijpen dat de leerlingen vooraf toch wat
nerveus waren. Maar ongetwijfeld
is het voor elk van hen een namid-

dag geworden die ze nooit zullen
vergeten.”
Vanaf volgende schooljaar zullen andere leerlingen dankzij het
project opMaatorkest kennismaken
met klassieke muziek. “Met onze sociale en educatieve projecten willen
we klassieke muziek naar een breder publiek brengen”, onderstreept
Hedwig Scheltjens.
RUBEN AERTS

Ook andere instrumenten blijken interessant.

C R E AT I E V E W O R K S H O P S
Zin om zelf aan de slag te gaan? Schrijf je
dan in voor de creatieve workshops! Kook
met biologische groenten, leer zelf prachtige
sjaals breien of creëer je eigen handtas, lederen portefeuille en prachtige zilveren juwelen.
Prijs: 6€ pp per workshop (inkom van de
markt is inbegrepen)
Inschrijven: onthaal@deschorre.provant.be
(vooraf verplicht inschrijven)
Info: www.deschorre.be of tel. 03 880 76 00
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