
 

 
www.artrium.be 

www.slac.be/conservatorium 

www.facebook.com/slac.conservatorium 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze volgende activiteiten: 
 
                  Tales Of The Desert 
                 Zaal Minnepoort - 14/3/2015 om 17.00u 
 
                   United Sounds 
                  Zaal Minnepoort - 28/4/2015 om 20.00u 
 
                   De Grote Romantiek 
                  Zaal Minnepoort - 30/4/2015 om 20.00u 
 



 

 

A Space Olga brengt het verhaal van een marsman die, verdwaald in het 
oneindig heelal, op aarde terechtkomt. Hij wordt er uitbundig ontvangen en 
bezoekt met talrijke personaliteiten achtereenvolgens België, Engeland, 
Frankrijk, Rusland, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Japan, het oerwoud in 
Afrika en Spanje. Daarbij valt hij steeds van de ene in de andere verrassing: 
hij ziet prachtige gebouwen en kunstwerken, hoort er eigenaardige muziek 
waaronder enkele nationale hymnes, en wordt zelfs smoorverliefd op een 
Russische schone met de klinkende naam Olga. 
 
Marsman, die bij zijn aankomst geen enkele aardse taal vlot kent – hij zegt in 
het begin zelfs alle woorden achterstevoren – leert vrij snel, daarbij geholpen 
door Olga. Zij geeft hem de naam Aglo, het omgekeerde van haar naam. Op 
een bepaald ogenblik krijgt hij heimwee naar zijn planeet en nodigt Olga uit 
om met hem mee te reizen, met de belofte dat zij op Mars haar eigen 
muziekschool, een filiaal van Leuven natuurlijk, mag oprichten. 
 
Het bezoek van Marsman aan de aarde was van lange duur. Wij brengen u 
vandaag enkele flitsmomenten en hoogtepunten van zijn verblijf. Daarvoor 
deden we een beroep op een 900-tal leerlingen van de cursus AMV.  
 
Dank aan de directie van het SLAC/Conservatorium en de vele helpende 
handen die dit project mee gestalte hebben gegeven. 
Ook u, beste ouders, collega’s en sympathisanten, danken we voor uw 
aanwezigheid. 

Marsmannetjeslied - An Vanderstappen 
 

Brabançonne - François Van Campenhout 
 

Storm op zee – Uit ‘Eigen-Wijs’ 
 

God Save the Queen – Henry Carey 
 

Un Pays nommé France – Alex Van de Meulebroecke 
 

Olga – Uit ‘Eigen-Wijs’ 
 

Deutschlandlied – Joseph Haydn 
 

Tulpen uit Amsterdam – Ralf Arnie 
 

Doremi -  Richard Rogers – Oscar Hammerstein II 
 

Sushi! – Gilbert Huybens 
 

Si Si Toenata – Afrikaans volksliedje 
 

Melodietje uit Carmen – Georges Bizet 
 

Marsmannetjeslied – An Vanderstappen 

********************** 

Leraars AMV  
In de hoofdrol   Kelly Vandereyken Olga 

 Thomas Mellaerts Aglo 
Verhaal/verteller  Gilbert Huybens 
Ontvangstcomité   Alex Van de Meulebroecke - Thérèse Van Oeteren - 
                                     Ingeborg Vermoesen 
Kaas, wijn, vliegtuig  Stien Meneve - Hannelore Collart 
Dirigente   Nicole Boogaerts 
Aan de piano   An Vanderstappen  
Coördinator AMV  Nele Ghijs 
Regie    Geert De Smet (leraar toneel) 
Licht en geluid  Luc Vangrinderbeek - John Williamson 


