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Gent Festival van Vlaanderen is een internationaal muziek-
festival én vaste waarde in de bruisende cultuurstad Gent 
en breder in Oost-Vlaanderen. Gent Festival kiest voor 
kwalitatief klassiek in haar puurste vorm, maar zoekt ook de 
grenzen van klassiek op met tal van creatieve formats. Zo is 
er OdeGand, het jaarlijkse startschot van Gent Festival, dat 
intussen uitgegroeid is tot een adembenemend en avon-
tuurlijk stadsfeest. Jaarlijks trekt Gent Festival ruim 50.000 
bezoekers aan met een gedurfd programma van klassiek, 
over wereldmuziek tot jazz. Jong aanstormend talent en 
wereldberoemde artiesten delen hun passie en virtuositeit 
met ons breed publiek. Er staan maar liefst 180 concerten 
op het programma waar ruim 1.500 (inter)nationale arties-
ten aan meewerken!



Festival
@School

Festival@School maakt deel uit van  
WeShareMusic, een reeks projecten dat  
als doel heeft om culturele ontplooiing bij 
iedereen mogelijk te maken. In het verleden 
organiseerden we zo ook ‘Festival@Home’, 
waarbij we concerten in ziekenhuizen en 
woonzorgcentra organiseerden. 

Met Festival@School brengt Gent Festi-
val concerten naar de klas. Zo bieden we 
de jeugd de kans om in hun vertrouwde 
schoolomgeving toch van een muzikale  
ontdekking te genieten. Festival@School is 
een originele en complex-loze manier om  
jongeren te laten kennismaken met concer-
ten. Met het oog op toekomstige muzikale 
ontwikkeling, integreren we op een leuke, 
luchtige manier een stukje muziekeducatie. 
Zo trakteren we de leerlingen op een deugd-
doende portie cultuurbeleving.

 Ontdek alle details in deze brochure!

We
Share
Music



PERIODE
Maart 2023

AANBOD 
• Een kwalitatief en toegankelijk concert dat plaatsheeft op school. 

Wij stellen u graag het jong ensemble Crossbones Trombone Collective 
voor. Zij brengen met Slide ’n Five een vlot en toegankelijk programma  
met diverse muziekstijlen. 

• Concertduur 45 min (1 lesuur) 
• Artistieke en praktische voorbereiding gedragen door Gent Festival  

(Planning artiest, artiestenbegeleiding,  locatiebezoek, communicatie) 
• Datum en uur in onderling overleg 
• Eventuele bijkomende vorming in verband met artiest/ muziekinstrument. 

PROFIEL SCHOOL 
Middelbare school of lagere school 3de graad. 
U beschikt over een (recreatieve) ruimte en zitplaats waarin leerlingen  
en begeleidende leerkrachten naar keuze het concert kunnen bijwonen.  

BIJDRAGE 
€350 voor 1 concert, €600 voor 2 concerten. 

Bij interesse maken wij graag een samenwerkingsovereenskomst op.

Met dank aan de spelers van

g donderdag 2 maart
g donderdag 23 maart
Uur in overleg, in geval van 2 concerten bij voorkeur op 1 dagdeel



Crossbones  
Trombone 
Collective
Crossbones Trombone Collective ontstond enkele jaren 
geleden, binnen de muren van het Conservatorium van 
Gent. De vier jonge musici willen de multi-inzetbaarheid 
van de trombone in de spotlights zetten. Als jong ensem-
ble willen ze vooral inzetten op herkenbaarheid, en klas-
sieke muziek naar een breed en jong publiek brengen. 
Zo werkten ze samen met rasmuzikanten als Jef Neve 
en speelden ze concerten op festivals als Pukkelpop. Ze 
proberen ook andere genres uit zoals filmmuziek, pop-
muziek en cross over muziek. Hun jonge publiek bereiken 
doen ze vooral online via Facebook en Instagram.

Met concerten in België, Nederland, Duitsland,  
Griekenland, Koeweit en Estland lonkt ook de interna-
tionale scène voor Crossbones Trombone Collective. 
In de komende jaren staan er ook concerten gepland in 
Zuid-Korea en Japan.

Slide ’n Five bestaat uit een grote variatie aan muziek- 
genres en stijlen. Zo fietsen ze van klassieke muziek  
over film en popmuziek naar hedendaagse composities. 
Rode draad doorheen de muziek is België. Met hun  
humoristische toets gidsen ze hun toehoorders door-
heen de wereld van de virtuoze klanken van de trombone.





Interesse of vragen? 
Fien Straetmans 
Publiekswerking

fs@festival.be 
 +32 491 45 26 78

www.gentfestival.be


