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Warm Water werd aanvankelijk opgericht om met de  
diverse ensembles van dirigent Francis Michels breed 
toegankelijke concerten te organiseren. Vandaag weet 
het dat brede publiek echter cultureel te prikkelen  
op tal van manieren, van muzieklessen op maat van hen 
die de druk van de academie liever aan zich laten  
voorbijgaan tot tentoonstellingen in de eigen huiskamer.

vzw Warm Water
Lanceert culturele projecten in  
een huiselijke sfeer

E en van de meest recente wa-
penfeiten van vzw Warm 
Water was het benefietcon-

cert As Time Goes By eind juli. Op 
het podium stond en zat niet 
enkel het projectorkest Ghent 
Baroque Players, met onder meer 
een theorbespeler, maar ook drie 
beginnende gitaristen, elk met 
zijn kwetsbaarheid. „Ze namen 
deel aan ons programma Muzi-
kaal!. Elke zaterdagnamiddag 
kwamen ze samen om te musi-
ceren, maar ook te zingen en te 
acteren”, legt Marc Michels van 
Warm Water uit. „In juli repe-
teerden ze vier dagen lang met 
het orkest.” „De langste week 
van mijn leven”, knikt Michaël 
De Meester, gitarist met autisme. 
„Het was intensief, maar tegelijk 
hoogst interessant.”

Met het project werd Warm 
Water genomineerd voor de 
VLAMO Award 2021, een prijs voor 
vernieuwende projecten van 
amateurmuziekverenigingen. 
Muzikaal! was nochtans niet het 
resultaat van een groots opgezet 
plan. Veeleer vloeide het orga-
nisch voort uit de muzieklessen 
die heel wat kinderen en volwas-
senen sinds twee jaar wekelijks 
volgen bij Warm Water, vaak in 
kleine groepen en soms indivi-
dueel.

„We ontwikkelden onze eigen 
cursus, waarvoor het niet nodig 
is om noten te leren lezen”, zegt 
Marc Michels. „Academies boe-
ken prachtige resultaten, maar 
sommigen ervaren door de les-
situaties in grote groepen te veel 
druk en stress. Kunst wordt werk 
dan en verliest haar ziel. Wij bie-
den een alternatief voor mensen 
die hun draai niet vinden in het 
reguliere circuit.”

„Ik heb bijvoorbeeld dys-
praxie. Activiteiten die te maken 
hebben met motoriek zijn moei-
lijk voor me”, vertelt Tine Vande-
keere, die ook meestapte in Muzi-
kaal!. „De muziekacademie werd 
me afgeraden. Ik werk vlak bij 

Jozefien VAN HUFFEL
Het hoofdkwartier van vzw Warm Water is sinds begin 
2019 KultuurThuis Henri, gevestigd in een voormalig 
kloosterhuis in Melle en genoemd naar de kapper die er 
decennia geleden een tijd zijn salon had. Het is als een 
piepklein particulier cultuurcentrum, waar projecten 
altijd het tempo van de betrokkenen volgen, of dat nu 
kinderen zijn of volwassenen met autisme, gevorderde 
muzikanten of beginnende beeldhouwers. „Als de 
cursisten traag evolueren, vertraag ik ook. Als ze snel 
bijleren, volg ik. Dat is het allerbelangrijkste.”

KultuurThuis Henri in een lage-
re school en een van de leerkrach-
ten geeft bij Warm Water les aan 
kleuters. Zij wees me de weg. 
Hier wordt alles stap voor stap 
uitgelegd. Alles is op maat van de 
leerling. Lukt iets niet, dan pro-
beren we iets anders. Er wordt 
bovendien naar ons geluisterd. 
Aan het einde van elke les be-
spreken we hoe het ging. Het ge-
volg is dat iedereen die me kent 
me vertelt dat ik gegroeid ben in 
zelfvertrouwen.”

In het dienstencentrum in Melle 
organiseert Warm Water ook les-
sen voor senioren. „Een van hen 
heeft de ziekte van Parkinson”, 
zegt Marc Michels. „Voor hem 
maken we partituren met één 
noot per maat, zodat hij toch kan 
meespelen. Francis speelt dan 
weer blokfluit met een jongen 
die laagbegaafd is. Hij gebruikt 
tekeningen waarop die leerling 
kan zien hoe hij zijn vingers 
moet zetten. Als we flexibel kun-
nen zijn, zijn we het.”

Ook geld mag overigens geen 
drempel zijn. Marc Michels: 
„Doorgaans vragen we zowat  
60 euro voor tien lessen, maar 
dat moet bespreekbaar zijn, ook 
al hebben we het als vzw beslist 
niet financieel breed.” Wellicht 
vanuit diezelfde filosofie orga-
niseert Warm Water jaarlijks een 
benefietconcert, niet voor de ei-
gen werking, maar voor vluchte-
lingen en mensen in armoede.

Marc Michels begeleidt naast 
muzikanten ook beginnende 
beeldhouwers. „Dat doen we 
op vraag van Tanderuis vzw, 
die mensen met autisme onder-
steunt op allerlei manieren. Nor-
maal werken we in een atelier bij 
hen, maar nu waren er slechts 

„Als er te veel druk is, 
wordt kunst werk en  
verliest ze haar ziel”

Marc Michels begeleidt bij Warm Water een beeldhouwatelier 
voor mensen met autisme.  © vzw Warm Water

De Ghent Baroque Players en een aantal kwetsbare, beginnende 
muzikanten gaven in juli samen een concert.  © vzw Warm Water

enkele belangstellenden en ver-
huisden we naar KultuurThuis 
Henri”, legt hij uit. Michaël De 
Meester: „Aanvankelijk werkte 
ik met speksteen, intussen maak 
ik met machines abstract werk 
uit hardere steensoorten. Het is 
voor mij een goede stimulans om 
naar buiten te komen, iets waar 
ik het vaak moeilijk mee heb, 
maar het geeft me zeker meer.”

Naast lessen en ateliers organi-
seert Warm Water uiteraard nog 
steeds concerten en andere cul-
turele initiatieven. Vanaf januari 
eindigt hopelijk de coronapau-
ze van het Kultuurkaffee, dat op 
zondagnamiddagen plaatsvindt 
in KultuurThuis Henri. In het 
verleden werden er al gedichten 
voorgelezen, striptekenaar Je-
roen Janssens kwam er vertellen 
over zijn werk en bekende stuk-
ken van Johann Sebastian Bach 
werden er gecombineerd met he-
dendaagse composities. Telkens 
kunnen ongeveer vijftig men-
sen meegenieten in huiselijke 
omstandigheden. Aan de muren 
van de huiskamer van Kultuur-
Thuis Henri stelt bovendien elke 
anderhalve maand een nieuwe 
beeldend kunstenaar tentoon. 
„We leden onder corona en vre-
zen een vierde golf, maar tegelijk 
hebben we ontzettend veel zin 
om ook dat luik van onze wer-
king opnieuw op te starten.”

Meer info op www.warmwater.be of 
via 0478 50 36 49.


