MUZIEK
WEGWIJZER TWEEDE GRAAD
kinderen
vanaf 8 jaar - duur 4 jaar - 3u per week
Vakken: Muzikale en Culturele Vorming (2u) - Instrument- of zangles (1u)
Optioneel (niet verplicht): Groepsmusiceren viool / Kinderkoor / Jeugdkoor / ContraBasta

jongeren
vanaf 12 jaar - duur 4 jaar - 3u per week
Vakken: Muzikale en Culturele Vorming (2u) - Instrument- of zangles (1u)
Optioneel (niet verplicht): Groepsmusiceren viool / Jeugdkoor / ContraBasta (bovenop de 3u)
Muzikale en Culturele Vorming

Vanaf 12 jaar kan je onze muziekopleiding aanvatten tussen leeftijdsgenoten.
Samen bouw je een stevige muzikale basis uit tijdens de lessen Muzikale en Culturele Vorming.
Hier leer je de muzikale taal beheersen (notenleer, ritmiek, theorie, gehoorvorming), luisteren naar muziek, samen zingen en
samen musiceren op instrumenten.
Een goede groepssfeer en speel- en musiceerplezier staan centraal.

Instrument- of zangles
Hier leer je in een kleine groep het muziekinstrument van jouw keuze te bespelen.
Wekelijkse lessen en dagelijkse oefentijd thuis brengen je snel tot fijne muzikale momenten thuis en in de les, maar ook op het
podium.
In onze academie kan je volgende instrumenten volgen: accordeon, altfluit, althoorn, altsaxofoon, altviool, bariton,
baritonsaxofoon, barokhobo, barokluit, basfluit, basgitaar, basklarinet, bastuba, blokfluit, bugel, cello, contrabas, contrabas jazzpop-rock, dwarsfluit, elektrische gitaar, Engelse hoorn, eufonium, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, keyboard, klarinet, kleine
klarinet, kornet, melodisch slagwerk, melodisch slagwerk jazz-pop-rock, orgel, orkestslagwerk, piano, piano jazz-pop-rock,
piccolo, piccolotrompet, renaissanceluit, ritmisch slagwerk, ritmisch slagwerk jazz-pop-rock, sopraansaxofoon,
sopraninosaxofoon, tenorsaxofoon, theorbe, trombone, trompet, viool, zang, zang jazz-pop-rock.

volwassenen
vanaf 15 jaar - duur 3 jaar - 3u per week
Vakken: Muzikale en Culturele Vorming (2u per week) - Instrument- of zangles (1u per week)
Optioneel (niet verplicht): Groepsmusiceren viool / ContraBasta (bovenop de 3u)
Muzikale en Culturele Vorming
Het is nooit te laat om te starten met een muzikale opleiding! Gedurende drie jaar leer je tijdens de lessen Muzikale en Culturele
Vorming de muziektaal beheersen. In een warme groepssfeer leer je het notenschrift, ontwikkel je je ritmische skills, en leer je de
theorie achter de praktijk. Je onderzoekt en luistert naar muziek. Je musiceert geregeld samen, al zingend of op instrumenten, en
ontdekt zo hoe fijn het is om samen muziek te maken.
Instrument- of zangles
Hier leer je in een kleine groep het muziekinstrument van jouw keuze te bespelen.
Wekelijkse lessen en dagelijkse oefentijd thuis brengen je snel tot fijne muzikale momenten thuis en in de les, maar ook op het
podium.
In onze academie kan je volgende instrumenten volgen: accordeon, altfluit, althoorn, altsaxofoon, altviool, bariton,
baritonsaxofoon, barokhobo, barokluit, basfluit, basgitaar, basklarinet, bastuba, blokfluit, bugel, cello, contrabas, contrabas jazzpop-rock, dwarsfluit, elektrische gitaar, Engelse hoorn, eufonium, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, keyboard, klarinet, kleine
klarinet, kornet, melodisch slagwerk, melodisch slagwerk jazz-pop-rock, orgel, orkestslagwerk, piano, piano jazz-pop-rock,
piccolo, piccolotrompet, renaissanceluit, ritmisch slagwerk, ritmisch slagwerk jazz-pop-rock, sopraansaxofoon,
sopraninosaxofoon, tenorsaxofoon, theorbe, trombone, trompet, viool, zang, zang jazz-pop-rock.

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!

Jeugdkoor
Niets is zo fijn als samen zingen! Vanaf 11 jaar ben je welkom in het jeugdkoor.
Je zingt meerstemmige muziek, van renaissance tot hedendaagse pop. Je ontwikkelt je muzikale gehoor, je stem, een goede
houding en het juiste gebruik van je ademhaling.
Maar bovenal ervaar je hoe fijne het is om samen te musiceren als groep, naar elkaar te luisteren en je stemmen te laten
blenden, zowel in de les als op het podium!

Groepsmusiceren viool
Heb je minstens 1 jaar vioolles gevolgd, dan ben je -in samenspraak met de leraar- van harte welkom in dit kleine orkest.
In Zaventem kan je hier deel van uitmaken tot in graad 2.4, in Kampenhout tot in graad 3.1.
Je zet er de eerste pasjes in het samen spelen en naar elkaar luisteren, en geniet van het samen zijn.
Je speelt meerstemmige muziek van over heel de wereld, je speelt met partituur en op het gehoor en soms mag je je eigen
melodie verzinnen!
Elke leerling krijgt de kans om een partij te spelen die aansluit bij zijn/haar niveau.
Enkele keren per jaar treed je op, want wat je doet tijdens deze lessen mag zeker gezien en gehoord worden!

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!

