EEN WEEK
LANG LOS
MET TOPMUZIKANTEN!

www.fulkaan.frl

FULKAAN SIMMER AKADEMY - IN NIJE WRÂLD
Tijdens deze leuke en intensieve week aan het einde van de zomervakantie leer je nóg beter je
instrument of stem te beheersen! Naast de lessen met de vakdocenten en de repetities met het
Fulkaan Kollektyf (bestaande uit alle instrumentale deelnemers) gaat er heel erg veel gebeuren!
Elke dag zijn er een aantal gastdocenten, stuk voor stuk topmusici van de bovenste plank. Wie?
Een tipje van de sluier: de week wordt geopend met een workshop door programmamakers
FREEK+ERIC en in de filmzaal van De Lawei gaat Jan Ruerd Oosterhaven met de talenten aan de
slag om muziek te maken bij een geluidloze film. Je krijgt masterclasses van musici uit o.a. het
Koninklijk Concertgebouw Orkest, je maakt met rapper Kuò een eigen rap, je mag samenspelen
met Soli Brass (kampioen NBK 2021) en je mag ervaren hoe het is om als dirigent voor een
orkest te staan. Last but not least maken alle talenten samen met regisseur Gijs van Rhijn een
professionele eindvoorstelling!
Het thema ‘In Nije Wrâld’ komt de gehele week overal in terug. Hoe ziet de ideale wereld er volgens
jou uit? In de lessen van de docenten maar ook bij de workshops is er plek voor jouw input.
Wat wil jij graag leren, waar wil jij graag mee aan de slag? Geen vraag is te gek!
Vertel het ons en dan gaan we samen kijken hoe we dit tijdens de week kunnen realiseren.

LEEST EEN OUDER MEE OVER JE SCHOUDER?
De Fulkaan Simmer Akademy is een intensieve, leuke week aan het einde van de zomervakantie
waarin jonge muzikanten (nog) beter leren hun instrument (of stem) te beheersen. De lestijden
zijn op maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot +- 16.30 uur. Op de vrijdag starten de lessen om
14.00 uur en vindt van 19.00 uur tot +- 20.30 uur de eindvoorstelling plaats in Schouwburg De
Lawei te Drachten. Deze voorstelling is vrij toegankelijk voor wie maar aanwezig wil zijn, dus de
hele familie is welkom!
De docenten van de Fulkaan Simmer Akademy gaan de talenten flink uitdagen, maar plezier blijft
het belangrijkst. Elke dag leren ze iets nieuws en de talenten gaan aan het einde van de week naar
huis met nieuwe skills, nieuwe vrienden en een onvergetelijke podiumervaring.
Aanmelden
Inschrijven voor de Fulkaan Simmer Akademy kan via de website: www.fulkaan.frl.

CHECKLIST
• Ben je tussen de 12 en 21 jaar oud?
• Heb je al een geruime tijd les in het bespelen van een muziekinstrument? Of zing je graag?
• Wil je nóg beter worden?
• Lijkt het je leuk om samen met anderen in een korte tijd een voorstelling te maken waarbij
iedereen zijn eigen talent laat zien?
Schrijf je dan nu in voor de Fulkaan Simmer Akademy via de website: www.fulkaan.frl!
Weet je niet zeker of je mee kan doen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via de
website of onze social media kanalen!

