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De dirigenten van het orkest, 

Filip Verpoest en Willy Amez, 

zijn beiden medeoprichters van 

het academieorkest dat sinds 

september 2006 elke zaterdag-

voormiddag repeteert in de 

hoofdschool te Asse.





Grenzeloos

Wat zijn grenzen?

Wat doen grenzen?

Waar komen ze vandaan? 

Hoe verschuiven ze?

Hoe brokkelen ze af?

Hoe sterk, hoe echt…

en van wie zijn ze?

Als we nu eens zouden 

proberen… grenzeloos… 

zonder grenzen… of met 

minder, of met meer… 

of met andere, met nieuwe 

grenzen…





Le Quattro Stagione

Diede Verpoest, eerste violist uit het orkest speelt 

de vioolsolo uit ‘De winter’ van A. Vivaldi. De win-

ter begint met een allegro non molto waarin zo-

wel de bijtende wind als het stampen om de voe-

ten te warmen, en het geklapper van de tanden 

te horen is.

De tweede beweging is een largo. Het roept de 

behaaglijke warmte van de kachel op, terwijl het 

buiten regent. Dit hoor je in de pizzicati van de 

strijkers. Men eindigt met een allegro. Het heeft 

geijzeld en iedereen doet moeite om zich recht te 

houden op de gladde straten. Sommigen wagen 

zich ook op bevroren vijvers. Het ijs begint te kra-

ken en ze moeten zich uit de voeten maken. Even 

is er een herinnering aan een warme zomer. Hele-

maal op het einde horen we opnieuw de wind die 

huilt en roept. De Sirocco, Borea en alle andere 

winden zijn met elkaar in oorlog.

Dit is de winter die ondanks alles ook vreugde 

brengt.













Een greep uit het repertoire :

W. A. Mozart – Ouverture Figaro’s bruiloft (arr.)
L. Van Beethoven – fragm. 5de symfonie
J. Brahms – Nocturne
G. Bizet – Farandolle
J.S. Bach – Toccata
H.Purcell – Rondo (from Abdelazar)
E. Grieg – Peer Gynt suite fragmenten
K. Jenkins – Palladio
M. Ravel – Pavane
G. Sammartini – Sonata III (arr. W.Amez)
Russische volksdansen (arr. H.A.Alshin)
R. Defoort – Favourite arias voor koor en orkest  
Sugar – Rondo met piano solo
V. Monti – Czardas
G. F. Handel – Ouverture uit de Watermuziek
C. Saint-Saens – Danse Macabre (arr.)
Irish and English Folksongs and Dances
T. Huggens – Fascinating Drums
J. Haydn – fragment uit ‘Die Schöpfung’
A. Vivaldi – De Vier Jaargetijden (Winter)
S. Scheidt – Gaillard uit de ‘Battle Suite’
S. Prokofieff – 
March from ‘The love for three oranges’ op.33
H. A. Alshin – South American Holiday
Kerstprogramma, Lord of the Dance,

Randy Newman project e.a.
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