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Reportage
Door Joey Bougard

Oliver Symons 
(Warhola en Bazart)
De bekendste student in recente jaren 
is Oliver Symons (25), die met zijn 
afstudeerproject Warhola in 2014 
Humo’s Rock Rally won en ondertus-
sen een van de drie hoofdleden van 
Nederlandstalige popsensatie Bazart 
is. Daarnaast is hij producer in de 
band. “De belangrijkste meerwaarde 
is dat je zeven dagen op zeven tussen 
andere muzikanten zit. Ik praat 
constant over muziek met hen, of we 
nu op school zitten of als we samen 
op café gaan. Op die manier leer je 
enorm veel bij”, vertelde Symons aan 
onze krant toen hij de Rock Rally won. 

Laurens Grossen mixte mee 
aan plaat van Kurt Vile 

Tienenaar Laurens Grossen is sinds vorig jaar afgestudeerd aan PXL Music. Voor zijn stage 
trok hij zijn stoute schoenen aan en mailde hij naar Grammy-winnaar Peter Katis, die in zijn 
Tarquin Studios in de VS bands als The National en Interpol opneemt. “Ik was fan van veel 
van zijn platen, dus besloot ik hem te mailen. Tot mijn verbazing belde hij terug: Tuurlijk, ik 
kan wel hulp gebruiken. Dus vloog ik naar Connecticut. Eerst moest ik koffie zetten en 
vuilnisbakken buitenzetten, maar het klikte. Zeker toen ik bij het mixen van een band even de 
controle overnam en Peter merkte dat ik er wel iets van kon. Ik heb hem ook opgenomen 
toen hij zelf muziek inspeelde, dat schiep een band.”
Twee weken voor het einde van zijn stage kreeg Katis telefoon van Kurt Vile (bekend van 
Stubru-hit ‘Pretty Pimpin’’). “Die wou per se ’s nachts opnemen. Waarop Peter zei: Wil jij dat 
niet doen? Wat even slikken was, want ik ben gigantische fan. En zeker toen Vile heel 
moeilijk bleek om mee te werken. De eerste nacht zeiden hij en zijn bands niets tegen me. 
Maar gaandeweg kwam het vertrouwen. Uiteindelijk heb ik vier van de tien nummers op de 
nieuwe plaat grotendeels gemixt, waaronder de single die ze op Studio Brussel draaien 
(‘Loading Zones’, nvdr.). Mijn naam staat op de hoes, iets wat in België veel deuren opende, 
en met Kurt en zijn band heb ik echt een vriendschap opgebouwd. Zo mocht ik bij hun 
optreden in de AB laatst nog backstage om even hallo te zeggen.” 

2524

Dienne Bogaerts 
(Faces on TV en Lili Grace)

Voor Dienne Bogaerts (26, links) uit Heusden-Zolder is PXL Music een familiezaak, 
want ook zus Nelle studeerde er voor muzikant. Samen spelen ze in de band Lili 
Grace - waarvan volgend jaar de debuutplaat uitkomt - en maken ze ook muziek voor 
poppentheater FroeFroe. “Ik zit ook in de populaire band Faces On TV, als toetseniste, 
hobo- en dwarsfluitspeler en achtergrondstem. Daarmee doen we nu een clubtour in 
Vlaanderen, volgend jaar trekken we door Europa. En ik ben twee dagen per week 
docent zang op PXL, ter vervanging van Anton Walgraeve. Toen ik afstudeerde, was 
het nog zoeken, maar vijf jaar later kan ik echt wel leven van muziek. Wat ik er 
geleerd heb? Om ergens je tanden in te zetten. Toen ik er toekwam, kende ik enkel 
piano, maar ze leren je om bijvoorbeeld zelf dingen op te nemen. En je leert er zoveel 
mensen kennen die je later in je beroepsleven tegenkomt.”

Het begon zoals met de 
meeste goeie rock-’n-roll: in 

een kelder. Daar kropen 
zestig studenten en tien 

docenten samen voor het 
eerste academiejaar van de 

allereerste Belgische pop- en 
rockacademie. Ondertussen 
is PXL Music op die tien jaar 

tijd uitgegroeid tot een begrip 
in de Vlaamse muzieksector. 
Ze leverden een resem straffe 
alumni af, van muziektechni-
ci en -managers tot muzikan-

ten bij Bazart. 

Tien jaar 
PXL Music
Pop- en rockacademie 

viert jubileum met 
fotoboek over alumni 
‘Where Are We Now?’
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Dertig alumni van PXL Music
die tonen waar ze momenteel
mee bezig zijn: dat is het op-
zet van ‘Where Are We
Now?’, een fotoboek dat de

Limburgse pop- en rockschool uitbrengt 
om haar tienjarig bestaan in de verf te zet-
ten. Bewust geen terugblik, maar een actue-
le stand van zaken. “We konden er gerust 
200 alumni inproppen”, aldus Stijn Segers,
samensteller van het boek. “We hebben het
uiteindelijk op 30 gehouden. Dat maakte 
het wel moeilijk om alle jaren en richtingen
fatsoenlijk aan bod te laten komen.” Het is
niettemin een mooie, representatieve selec-
tie. Zo krijg je een blik op het schrijfproces
van Charlotte Adigéry, twee jaar geleden 
pas afgestudeerd en kort erna als 
WWWater op alle grote festivals. Ze stond
ook op de soundtrack van de Felix Van 
Groeningen-film ‘Belgica’. Maar ook op 
het repetitiekot van Antoni Foscez, student
van de eerste lichting en veelgevraagde 
drummer voor bands als Meuris en Go
March. Of een collectie snapshots van Jas-
per Wouters, die in het technisch team van
Soulwax mee door Amerika toerde. 
De vrouwen zijn logischerwijs in de min-
derheid. “Spijtig genoeg ook de realiteit in
deze sector”, zegt departementshoofd Gert
Stinckens. “Er melden zich wel steeds meer
dames aan voor de opleidingen manage-
ment en muziek, maar vooral bij techniek is
de vrouwelijke aanwezigheid nog steeds 
onbestaande.” In ieder geval is het op ande-
re vlakken veelzijdigheid troef. Neem mu-
ziektechnicus Koenraad Foesters uit Has-
selt, die naast zijn eigen Jupiter Studio be-
zig is met postproductie voor Canvas-
programma ‘De Kleedkamer’ of Studio 
100, waar hij nu de stemmen voor een te-
kenfilmserie helpt opnemen. Of een stu-
dente muziekmanagement die als zelfstan-
dig klinisch psychologe aan de slag is.
“Daar ben ik net zo trots op als een Oliver
Symons, die bij Bazart speelt. Beroepsma-
tig met muziek bezig kunnen blijven, daar 
draait het om.”

Kennisinstituut
Dat mooie overzichtje alumni is natuurlijk
de beste reclame voor de gedegenheid van 
de opleiding. “En dat terwijl er bij de op-
start in 2005 toch mensen waren die twijfel-
den aan het nut ervan. Of er wel nood was
aan een pop- en rockopleiding, en dan ook
enkel een bachelor. En of je die dingen wel
op een school kon leren”, zegt Stinckens. 
“Die kritiek is ondertussen wel verstomd. 
Omdat we na tien jaar wel een begrip zijn in
de Vlaamse muzieksector.”
Het was op vraag van diezelfde sector, en 
met de steun van enkele sterke figuren in 
Limburg, dat de eerste pop- en rockoplei-
ding hier in Hasselt uit de grond gestampt 
werd. “Want dat was er nog niet in België.
Dus zijn we in 2005 gestart met een wit blad.
Hier in Hasselt, omdat enkele sterke figu-
ren - onder wie Chokri Mahassine, Frank
Smeets en wijlen Steve Stevaert - daar hun
schouders onder zetten, samen met Pop-
punt, PXL en Muziekodroom. Een proces
met vallen en opstaan, met veel gesprekken

over specifieke noden in de muzieksector en
over hoe we zo’n opleiding precies moesten
vormgeven.”
Uiteindelijk startte de opleiding in 2008 
met zo’n 60 studenten en tien docenten. 
“Heel rock-'n-roll was dat: de leslokalen 
waren toen nog in de kelder van Hoge-
school (toen nog) PHL of in de repetitieko-
ten van Muziekodroom. Het was behelpen,
maar wel heel leuk.” Ondertussen is het een
pak meer: 200 studenten en 45 docenten
hokken samen in de academie in de Boot-
straat in Hasselt. “We zijn nu een kennisin-
stituut waar we jongeren opleiden tot be-
kwame vakmensen voor de muzieksector, 
die zij op hun beurt mee vormgeven met wat
ze hier geleerd hebben. Tegenwoordig heb-
ben we zelfs een eigen onderzoekscel, die 
bijvoorbeeld samen met concertzaal AB de
data achter muziek onderzoekt of nieuwe 
vormen van muziekeducatie onderzoekt. 
Ook daar draaien alumni in mee.”

Geen prefab
Die opleiding begint met de gevreesde toe-
latingsproef. “Ten eerste moeten kandida-
ten een portfolio opstellen. Dan krijgen ze
een schriftelijke proef: geen muziekquiz, 
maar we checken wel in hoeverre ze op de 
hoogte zijn van de sector en hoe goed ze 
muziek kunnen inschatten. Daarna volgen
praktische proeven voor een jury, en een 
motivatiegesprek. Uiteindelijk maken we 
uit die groep een selectie van zo’n 65  stu-
denten die kunnen beginnen.” Die strikt-
heid is ook uit praktische en didactische 
overwegingen. “Als opleiding kunnen we 
het niet maken om elk jaar 70 geluidstech-
nici los te laten op zo’n kleine sector”, zegt
Stinckens. “Tegelijk wil je in de opleiding 
geen Amerikaanse toestanden, waar vijftig
gitaristen samen zitten in een leslokaal. Dat
zijn moeilijke keuzes, maar noodzakelijk 

“Wij zijn geen 
prefabschool”

om de kwaliteit van de opleiding te vrijwa-
ren.”
Eens ze eraan beginnen, volgen ze afhanke-
lijk van de deelopleiding een specifiek drie-
jarig curriculum. “Voor de technici is dat
bijvoorbeeld twee jaar hardcore muziek-
techniek.” Los daarvan leren studenten 
vooral op zichzelf werken: stages moeten ze
bijvoorbeeld zelf regelen. Zoals het er in het
echt ook aan toegaat. “Boven alles zijn we 
geen prefabschool”, vindt Stinckens. “Dat 
zou het gemakkelijkste zijn voor een oplei-
ding als deze: je neemt een mooi meisje met
een stem als een klok, laat haar zingen over
een nummer geproducet door onze docen-
ten, zet er een goeie manager op en klaar.
We willen hen net tonen dat een pad in de 
muziekwereld vol valkuilen zit, en hoe ze 
daar op eigen kracht uit kunnen klauteren.
Dat kan je alleen maar doen door hen niet
bij het handje te nemen, maar hun creativi-
teit en ondernemingszin te stimuleren.”

Wat met werk?
Die aanpak levert op. “75 procent van onze
afgestudeerden heeft binnen het jaar werk,
95 procent is binnen de vijf jaar aan de slag.
Het merendeel daarvan in de muzieksector.
En tussen de 85 à 90 procent van onze stu-
denten studeert ook effectief af. Een kriti-
sche lezer zou dan zeggen: Omdat het te
makkelijk is. Maar het gemiddeld traject 
duurt bij ons 3,6 jaar. Veel studenten zitten
immers al in de muziekscene, en oefenen ei-
genlijk al deeltijds een beroepsleven uit tij-
dens hun studie. Door in het weekend ma-
nager te zijn in een club, of te spelen in 
bands.”
Dus studeren sommigen niet af omdat het 
plots te goed loopt. “Daan Schepers, die 
bas speelt bij Bazart, is zo’n bekende afha-
ker. Die moet zijn bachelorproef nog ko-
men maken, hij is altijd welkom. (lacht) Het

gebeurt vaak, zeker in het laatste jaar, 
dat het zo goed loopt met een band of het
zo druk is op hun stage dat de student op
een gegeven moment een keuze moet 
maken.”
Want werk vinden in de muzieksector is
geen sinecure. Moeten ze nog veel onge-
ruste ouders van toekomstige studenten
sussen op de opendeurdagen? “Dat valt
goed mee”, lacht Stinckens. “We lichten
hen ook voldoende in over het curricu-
lum. Veel ouders zijn bij de proclamatie
heel trots, of zeggen ons: Bestond deze 
opleiding maar toen wij jong waren. Ik 
ben blij dat er ouders zijn die beseffen dat
muziek een passie is die je toch niet kan
indijken.”
“We moeten er geen tekeningetje bij ma-
ken: de Vlaamse muzieksector is niet 
groot, en de huidige situatie - de crisis in
de platenindustrie en het feit dat plekken
voor livemuziek schaarser worden - is 
niet bevorderlijk voor de werkzeker-
heid. Veel alumni moeten ook jobs com-
bineren om anno 2018 rond te komen.”

De hogeschool met het netwerk
Hoe PXL Music haar studenten daarte-
gen wapent? “We prenten hen in dat het
niet evident is om het enkel als muzikant
te behappen”, zegt Stinckens. “En pop
en rock is slechts de potgrond van de op-
leiding. Alle studenten leren bij over 
technische kanten van de sector - au-
teursrechten, verdienmodellen in tijden 
van streaming - en we zetten ook in op 
andere stromingen: muziek voor film of
theater, of onze muziektechnici inwijden
in de technologie achter surround sound.
Sommigen komen hier, na de studie van
een instrument, zelfs terug om een extra
opleiding te volgen in techniek. Zo krijg
je wel heel sterke profielen: muzikanten
die zowel muzikaal als technisch hun 
mannetje staan.” 
Grote troef van de opleiding is nog altijd
het netwerk. “Onze docenten staan met
beide voeten in de muziekwereld, en we
komen goed overeen met de sector”, al-
dus Segers. “Dat is in Vlaanderen een
klein netwerk, maar daarom zo sterk. 
Doordat elke student daarmee al tijdens
de opleiding in aanraking komt, heeft hij
of zij  contacten binnen de sector die hem
of haar veel gemakkelijker aan de slag
krijgen. En na tien jaar mogen we wel 
zeggen dat we een referentie zijn.”
De hechtheid van de opleiding was ook
te merken tijdens het dieptepunt in tien 
jaar PXL Music: het tragische overlijden
van student Florent Pevée in 2013. “Dat
staat op mijn ziel gekerfd, het is iets wat
je als departementshoofd nooit wil mee-
maken”, zegt Stinckens. “Maar hoe er 
hiermee omgegaan werd, toont dat deze
opleiding eigenlijk een kleine familie is. 
Er hangt een aandenken aan hem ons
gebouw, en zijn broer studeert hier ook 
nog. Daaraan merk je: het mag er hier
persoonlijk aan toegaan, niemand is 
hier een nummertje. Ik ben ook Gert, en
niet meneer Stinckens, het departe-
mentshoofd. Zo moet het altijd blijven.”

“75 procent van onze afgestudeerden heeft binnen het 
jaar werk, 95 procent is binnen de vijf jaar aan de slag”

Gert Stinckens,
PXL Music
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