MUZIEK
WEGWIJZER EERSTE GRAAD
voor kinderen van 6 en 7 jaar - 1u per week
Vak: Muziekinitiatie 1u
Optioneel (niet verplicht): Kinderkoor

voor kinderen van 6 en 7 jaar - 2u per week
Vak: Instrumentinitiatie 1u
EN
Vak: Domeinoverschrijdende initiatie of Muziekinitiatie of Groepsles viool 1u
Optioneel (niet verplicht): Kinderkoor / ContraBasta
Muziekinitiatie
Op een dartele en creatieve manier ga je op ontdekking door de wondere wereld van muziek.
Je ontdekt wat je allemaal met je stem kan doen en verwerft gevoel voor metrum en ritme.
Het accent ligt op speelplezier en muziek: je marcheert, dirigeert, zingt, klapt, beweegt en luistert. Zo ontwikkel je je muzikale
geheugen en je muzikale voorstellingsvermogen.
Daarnaast krijg je een instrumentenbad waar je kennis kan maken met gekende en minder gekende instrumenten.
In een warme groepssfeer probeer je, ontdek je, en verleg je samen met je klasgenootjes je muzikale grenzen!
Instrumentinitiatie
Misschien heb je al een uitgesproken voorkeur voor een bepaald instrument.
In onze academie kan je in de eerste graad, indien er een plaatsje vrij is, starten met accordeon, blokfluit, cello, contrabas,
dwarsfluit, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, koperblazers, piano, slagwerk of viool.
Spelenderwijs ervaar je samen met je leraar hoe je instrument het verlengde kan worden van je lichaam.
Op je eigen tempo ontwikkel je je fijne motoriek en je muzikale gehoor.
Deze les combineer je verplicht met een groepsles Muziekinitiatie, Groepsles viool of Domeinoverschrijdende initiatie.
Leerlingen die vorig schooljaar ook al Instrumentinitiatie volgden, zijn zeker van een plaatsje wanneer ze online inschrijven en
betalen voor 30 juni. Nieuwe leerlingen kunnen zich ook online inschrijven, maar komen op een wachtlijst terecht. Deze
wachtlijst wordt vanaf 1 september chronologisch verwerkt.
Domeinoverschrijdende initiatie
In deze cursus komen muziek, theater, beweging en beeld hand in hand aan bod.
Je proeft op een ongedwongen manier van de verschillende kunstvormen en ontwikkelt zo een brede muzische kijk.
Spelenderwijs ontwikkel je je zintuigen en scherp je je nieuwsgierigheid voor kunst aan!
Groepsles viool
Kies je voor viool? Dan combineer je je instrumentles met de groepsles viool.
Je gaat er aan de slag met de muzikale bouwstenen, ontwikkelt je gehoor en je voorstellingsvermogen en als hoogtepunt vorm
je samen met andere jonge violisten een heus orkest. Je ondervindt het plezier van samen musiceren, samen leren, en zelfs
samen concerteren!

OPTIONELE VAKKEN
Kinderkoor
Ben je tussen 6 en 12 jaar en hou je van zingen? Dan is het kinderkoor zeker iets voor jou!
Je zingt er liederen in verschillende stijlen en genres. Tijdens de lessen beweeg je, leer je je bewust worden van ademhaling,
juist stemgebruik, focus en houding, en beleef je veel plezier aan samen musiceren en naar elkaar luisteren.
Als kers op de taart treed je samen met je zangvrienden op voor ouders of zelfs voor een groter publiek!

ContraBasta
Een beetje ervaring op de contrabas is al genoeg om mee te spelen met ContraBasta.
Vanaf zeven jaar al ben je welkom in dit orkest dat enkel en alleen bestaat uit de laagste snaarinstrumenten.
Tweewekelijks repeteer je in de Cultuurberg in Kampenhout en speel je stukken in verschillende stijlen en in meerdere
stemmen.
Je werkt toe naar vele toonmomenten en concerten en steelt met je dynamische groep de show!

