2019
2020
Creatief en artistiek op (mensen)maat.
De Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans wil een veelzijdige artistieke
vorming op maat aanbieden aan jong en oud in Ninove, Haaltert, Liedekerke en
Roosdaal.
Wij leiden kinderen, jongeren én volwassenen op tot kunstbeoefenaars en kunstliefhebbers. We besteden bijzonder aandacht voor een kwalitatieve ontwikkeling
van artistieke competenties op maat van de leerling.
We bieden 3 domeinen van het deeltijds kunstonderwijs aan: Muziek, Woordkunstdrama en Dans, een volwaardig kunstonderwijs naast het reguliere dagonderwijs.
Kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar, jongeren en volwassenen zijn welkom, volledige kunstopleiding over 4 graden en een specialisatiegraad.
Vanaf de derde graad: keuzemogelijkheid tussen verschillende opties, naargelang
de interesse.
Domein muziek: vanaf de tweede graad keuze tussen klassiek en jazz-pop-rock.
Wekelijkse lessen van 2 september tot 30 juni, van maandag tot en met zaterdag,
naschools en ’s avonds.
Meer informatie over ons aanbod vind je op www.academieninove.be.

Inschrijvingsdagen en -uren

Inschrijvingsgeld
normaal
verminderd

Jongeren (-18)
Volw. (18-24)
€ 67
€ 132
€ 43		

Volwassenen
€ 314
€ 132

Betaling met betaalterminal
Gespreide betaling is mogelijk, het volledige inschrijvingsgeld is uiterlijk op
31 oktober betaald.

van 26 tot en
met 31 augustus

Hoofdvestigings
plaats

ma, di, do en vr
15 tot 20u
wo 13 tot 20u
za 9 tot 14u

wo 26/06 tot
17.30u
vr 28/06 tot 18u

ma tot vr
17 tot 20u
za 9 tot 13u

Vestigingsplaats
Denderwindeke

wo 13 tot 18.30u
za 9 tot 12u

wo 26/06
tot 17.30u

in Ninove

Vestigingsplaats
Meerbeke

wo 13 tot 20u
za 13 tot 17u

wo 26/06 tot
17.30u

in Ninove

Vestigingsplaats
Appelterre

JUNI: in Ninove
SEPTEMBER: di

in Ninove

15.45 tot 16.45u
of in Ninove
Vestigingsplaats
Denderhoutem

ma 16 tot 19.30u
wo 13 tot 20u
za 9 tot 14u

Vestigingsplaats
Haaltert

di en do
16 tot 19u

Vestigingsplaats
Liedekerke

ma 16 tot 20u
di, do 17.30 tot 20u
wo 13 tot 19.30u
vr 16 tot 19u
za 9 tot 12u

Vestigingsplaats
Roosdaal

Inschrijvingsvoorwaarden:
Lessen
Minimumleeftijd (op 31/12)
PodiumX (Muziek – Woordkunst-drama - Dans)
6 jaar of 1ste leerjaar
Dans				
6 jaar of 1ste leerjaar
Muziek en Woordkunst-drama, jongeren
8 jaar of 3de leerjaar
Muziek, Woordkunst-drama en Dans, volwassenen	
15 jaar

van 3 tot en met 29 juni
van 2 tot en met 30 september

ma tot vr
17 tot 20u
za 9 tot 13u
di 25/06 geen
inschrijvingen

ma, di, do en vr
16.15 tot 20.15u
wo 13 tot 19.30u
za 9 tot 14u

za 22/06 geen
inschrijvingen
vr 28/06 tot 18u
za 22/06 geen
inschrijvingen
vr 28/06 tot 18u

in Denderhoutem
of Ninove
ma tot vr
17 tot 20u
za 9 tot 13u
ma tot vr
17 tot 20u
za 9 tot 13u

Verminderd inschrijvingsgeld mogelijk:
- vanaf het 2de gezinslid jonger dan 18 jaar
- vanaf het 2de domein (indien jonger dan 18 jaar)
- sociale verminderingen (volledig uitkeringsgerechtigden, mindervaliden, … of
personen ten laste van hen)
Het verminderd tarief wordt enkel toegekend bij voorlegging van een passend attest.
Reductie mogelijk met Vrijetijdskompas - Liedekerke
en UiTPAS met kansentarief.
Belangrijk om mee te brengen bij de inschrijving:
- Rijksregisternummer (op identiteitskaart of Kids-id)
- UiTPAS of Vrijetijdskompas Liedekerke (op naam van de leerling)
- Attesten, rapporten indien je voorheen in een andere academie les volgde en bij
ons je opleiding wil verderzetten

Directeur: Karen Scheldeman

Hoofdvestigingsplaats Ninove
Parklaan 13
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25 - fax: 054 32 62 56

Vestigingsplaats Appelterre
Appelterre-Dorp 48
academie.mwd@ninove.be
054 32 15 89

Vestigingsplaats Denderwindeke
Edingsesteenweg 344
acadenderwindeke@gmail.com
054 50 33 20

Vestigingsplaats Meerbeke
Gemeentehuisstraat 30
academie.meerbeke@ninove.be
054 33 88 15

Vestigingsplaats Liedekerke
Ontmoetingscentrum Ter Muilen
Muilenstraat 33
academieninove@liedekerke.be
053 67 43 95

Vestigingsplaats Roosdaal (Strijtem)
GC Het Koetshuis
Kristus Koninglaan z/n
academieninove@roosdaal.be
054 89 49 09

Vestigingsplaats Denderhoutem
Molenstraat 17 (ingang kant sporthal)
academieninove@haaltert.be
054 32 32 17

Vestigingsplaats Haaltert
St-Goriksplein 17
academieninove@haaltert.be
053 85 86 65

Bezoek ook onze website:
www.academieninove.be

MUZIEK

Kinderen vanaf 6 jaar verwijzen we door
naar PodiumX, de domeinoverschrijdende
initiatie

Je hoort een leuk melodietje
en kijkt verrast op, je begint
warempel mee te tikken met
je voet of je zingt spontaan
mee. Je staat in bewondering
voor die muzikant op het
podium. Je droomt ervan ooit
zelf een muziekinstrument te
bespelen of te kunnen zingen.

Jongeren vanaf 8 jaar of 3de leerjaar
basisschool:
Van 1ste tot 4de leerjaar: Muzieklab 2u/week,
Instrument of Zang 1u/week

Muziek leren is iets voor jou, of
je nu jong bent of al iets ouder.
Je kan dat ene instrument
leren bespelen, als amateur of
misschien om later beroeps
muzikant te worden, je kan
de wereld van de muziek
binnendringen en kennis
maken met de bouwstenen
van de muziek, met de hele
muziekgeschiedenis.

Volwassenen vanaf 15 jaar:
Van 1ste tot 3de leerjaar: Muzieklab 2u/week,
Instrument of Zang 1u/week
Vakken: Muzieklab, groepsmusiceren
instrumentaal en vocaal, begeleidings
praktijk, muziektheorie, muziekanalyse,
arrangeren, improvisatie, compositie, singer
songwriter
Instrumenten: piano, orgel, beiaard,
klavier, accordeon, blokfluit, dwarsfluit
en piccolo, hobo, klarinet, kleine klarinet,
basklarinet, altsaxofoon, sopraansaxofoon,
bartionsaxofoon, gitaar, viool, altviool,

cello, contrabas, trompet, bugel, cornet,
hoorn, althoorn, trombone, eufonium en
tuba, melodisch en ritmisch slagwerk, zang,
stemvorming voor minderjarigen…
Een aantal van deze instrumenten kan je
huren in de academie. Informeer naar de
voorwaarden.
POPACADEMIE: Vanaf de tweede graad kan
je kiezen voor de optie jazz pop rock, ook wel
popacademie genoemd. De lessen staan in
het teken van deze muziekstijlen.
Vakken: Muzieklab, combo/groepsmusiceren,
muziektheorie, arrangeren, improvisatie,
compositie, singer‑songwriter
Instrumenten: klarinet, altsaxofoon, piano,
keyboard, akoestische en elektrische gitaar,
basgitaar, drums, zang, …
Muziekcultuur klassiek 2u/week *
Musical/muziektheater vanaf 3de graad 3u/
week *

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Onderwijs, hou vooral onze website in het oog.

WOORDKUNST-DRAMA
In het woordatelier zoeken we
spel- en spreekplezier op!
Op een speelse manier
verbeteren we de uitspraak
en werken we aan spreekdurf.
We leren genieten van mooie
taal, gedichten, een mop, een
verhaal,…

D A N S
Je tenen tintelen en je wiebelt
heen en weer bij het horen van een
prettig deuntje. Je hebt gevoel voor
ritme. Je danst graag. Het domein
dans is er voor zowel jongeren als
volwassenen, en bieden we aan in
Ninove, Denderhoutem, Roosdaal
en Liedekerke.
DANSINITIATIE: De lenigheid die
kinderen van nature al bezitten,
onderhouden en verbeteren we in
de dansinitiatie (1ste graad) door
muzikaal en ritmisch een dans
uit te voeren. Het kind leert zich
meer bewust worden van het
lichaam, en bovendien verfijnt
de motoriek, het evenwicht en de
coördinatie van bewegingen. De
dansleerkracht geeft aandacht
aan expressie, fantasie en aan het
plezier beleven aan bewegen.

Kinderen vanaf 6 jaar verwijzen
we door naar PodiumX, de domein
overschrijdende initiatie.
Jongeren vanaf 8 jaar
of 3de leerjaar basisschool:
Van 1ste tot 4de leerjaar:
woordatelier 1u/week

We durven bewegen en voelen
ons veilig om dingen uit te
proberen.

Volwassenen vanaf 15 jaar:
Van 1ste tot 3de leerjaar:
woordlab, improvisatie,
spelen en vertellen 2u/week

We spelen samen toneeltjes
en onderzoeken wat er nodig
is om een mooi optreden voor
een publiek te geven.

Vakken: Woordlab, improviseren,
spelen, vertellen, speltheater,
verteltheater, spreken en vertellen,
theatermaker, kunst & cultuur

DANSLAB: Tijdens de wekelijkse danslessen vanaf
de 2de graad wisselen we de technische balletpassen
op een speelse manier af met improvisatie, moderne
dans en choreografie. Zo komen we tot gevarieerde
en boeiende lesmomenten waarbij techniek en
dansplezier hand in hand gaan!
Kinderen vanaf 6 jaar
of 1ste en 2de leerjaar basisschool:
Dansinitiatie 1u/week
Ook in Liedekerke, Muilenstraat 33.
Combinatie met PodiumX mogelijk.
Jongeren vanaf 8 jaar
of 3de leerjaar basisschool:
1 ste tot 4de leerjaar: danslab 2u/week
Vanaf schooljaar 2019-2020 ook in Liedekerke mits
voldoende inschrijvingen.
Volwassenen vanaf 15 jaar:
1ste tot 4de leerjaar: danslab 2u/week
Vakken:
Dansinitiatie, danslab, danslab klassiek of
hedendaags, danslab jazzdans*

PODIUM X
(domeinoverschrijdende initiatie)

Voor 6- en 7-jarigen
Kinderen zijn van vele (kunst)werelden
thuis. Ze spelen, lopen, lachen, zingen,
dansen, gaan helemaal op in hun
rollenspel. Ze doen het gewoon vanuit
hun natuur. Omdat het kan.
Tijdens PodiumX kunnen ze die
‘natuur’ verder ontwikkelen. De drie
kunstuitingen muziek, woordkunstdrama en dans komen aan bod. Niet
elk afzonderlijk, maar hand in hand.
Samen. Zoekend naar connectie.
Gebruik makend van de spontaniteit
van het jonge kind, zonder te
beknotten, maar door stimulerend
te zoeken naar wegen om samen te
verkennen.

Proeven, verkennen, genieten, ... van
muziek, woordkunst-drama en dans,
of soms ook niet. Grenzen ontdekken,
verleggen, of net laten voor wat ze
zijn. Bewust en onbewust. Een traject.
Spontaan en ongedwongen. Omdat het
kan. Omdat het leuk is. Om na twee
jaar misschien een ‘richting’ te kiezen,
of net niet... dat is het voordeel van
grensoverschrijdend werken.
Na deze domeinoverschrijdende initiatie
kan het 8-jarige kind doorstromen naar
de verschillende domeinen Muziek,
Woordkunst-drama en Dans.
Deze initiatieopleiding is ook te
combineren met de domein-specifieke
dansinitiatie voor 6- en 7-jarigen.

Vanaf 6 jaar, of 1ste en 2de leerjaar
basisschool
1 lestijd per week
In alle lesplaatsen.
Ook in Appelterre, in de basisschool
De Oogappel.

