
EXTRA NIEUWS! ONTDEK HIER ALLES OVER WAT JE KAN LEREN BIJ  DE 
ACADEMIE EN HET CONSERVATORIUM VAN KORTRIJK 

Je bent creatief, vindingrijk, gepassioneerd en wil 
nieuwe dingen ontdekken en leren, dan bieden 
de academie en het conservatorium  meerdere 
opleidingen die ook  jou in verleiding kunnen brengen.
Samen bieden we een sterk complementair aanbod 
binnen de domeinen BEELD, MUZIEK, WOORD en DANS.  
In ons bijzonder goed uitgeruste ateliers gidsen onze 
hoog opgeleide leerkrachten je door jouw artistiek 
parcours.  Beleef, creëer en experimenteer als kind, 
jongere of volwassene in deze broedplaats van talent! 
Wordt ook jij kunstenaar en heb je goesting in meer, 
lees dan verder en ontdek wat de academie en het 
conservatorium jou te bieden heeft.

BROEDPLAATS
VOOR
TALENT!

ARTISTIEKE PROEVERTJESKLAS
Je bent kind en  je wil wat

Je bent 6 of 7 jaar, je houdt van proevertjes, bent avontuurlijk 
en creatief.  Je bent een artistieke duizendpoot, je tovert 
de mooiste kleuren uit je hoed, schilderen, boetseren en  
knutselen zijn jou ding, je houdt van zingen, dansen en bent 
misschien de volgende topacteur.  Dan is onze artistieke 
proevertjesklas echt iets voor jou!

ALGEMEEN BEELDENDE VORMING
Je bent kind en je wil wat

Je bent tussen 6 en 12 jaar, je weet wat je wil en het kriebelt 
om samen met jouw vriendjes op ontdekkingsreis te gaan 
in de magische wereld van verf, penselen, klei, houtskool, 
oliekrijtjes, pastelkrijtjes en zoveel meer.  Wacht dan niet 
langer, dan is dit absoluut jouw ding!

ONS
LESSENAANBOD



BEELDVERHAAL
Je bent jong en je wil wat 

Je bent tussen 12 en 17 jaar, je hebt een schatkamer aan 
dromen en verbeelding.  Bij iedere tekening hoort voor jou 
een verhaal.  Je houdt ervan om stripverhalen te maken 
vol fantasie, spannende plots en majestueuze tekeningen. 
Welkom in de wondere wereld van striptekenaars!

BEELDENDE VORMING
Je bent jong en je wil wat

Je bent tussen 12 en 17 jaar, je hebt een ruime algemene 
belangstelling.  Voor jou geen uitdaging teveel.  Je wil je 
verder verdiepen in wat vorm, kleur en waarneming te 
bieden heeft.  Je wordt geprikkeld door nieuwe technieken 
met verschillende materialen zoals gips, inkt, aquarel... Dan 
vind jij in dit atelier zeker jouw gading!

ARCHITECTURALE VORMING
Je bent jong en je wil wat

Je bent tussen 12 en 17 jaar, je bent een geboren ontwerper, 
je hebt een buitengewone fascinatie voor alle vormen 
van architectuur.  Je gevoel voor ruimte en verhouding 
zijn bijzonder.  Je geniet van het maken van maquettes in 
papier, karton en hout.  Perspectief tekenen, verhoudingen, 
compositie, licht en schaduw kent na deze opleiding voor jou 
geen geheimen meer!

DIGITAAL FABLAB
Je bent jong en je wil wat

Je bent tussen 14 en 17 jaar, je bent innovatief en geboeid 
door de wereld van de nieuwe media.  In dit atelier staan 
de mac’s op jou te wachten.  Onze 3d-printer brengt 
jouw ontwerpen tot leven, je zet je eerste stappen in het 
lasercuttingproces. Jij bent getriggerd door de boeiende 
wereld van film, video,  animatiefilm en fotografie.  Je wil 
eigen prints ontwerpen voor op je t-shirt? Met Illustrator en 
Photoshop komen we tot prachtige grafische beelden! 

MODETEKENEN
Je bent jong en je wil wat

Je bent tussen 16 en 17 jaar, er schuilt een fashionista in 
jou en je wil je eerste stappen zetten in de modewereld.  
Je geniet ervan om nieuwe stofjes te ontdekken, 
modetekeningen te maken en jouw eerste ontwerpen uit 
te voeren.  Verschillende textieltechnieken zijn voor jou 
een bron van inspiratie.  Kijk jij alvast uit naar je eerste 
catwalkervaring als modeontwerper dan wordt dit atelier je 
nieuwe uitdaging.

OOK VOOR VOLWASSENEN
Je bent volwassene en je wil wat

Toch wil je nog even proeven van een ruim algemeen aanbod.
Wist je dat je alle bovenstaande opleidingen van de 
middelbare graad van het 5de en 6de middelbaar ook als 
volwassene kan volgen en dit 4 uur per week.
Je bent volwassen en je wil wat



NOG MEER VOOR VOLWASSENEN 
Je kiest voor een specifieke richting binnen ons ruim 
aanbod van onze academie.  Je krijgt de kans om een aantal 
richtingen zowel in de namiddag als ’s avonds te volgen.  Via 
uitdagende basisoefeningen en opdrachten ontwikkel je 
een eigen beeldtaal.  Een extra aanbod aan tekenlessen en 
kunstgeschiedenis moedigen je aan om je artistieke visie 
verder te vervolledigen.  Je geniet van een persoonlijke 
begeleiding  waar voorkennis geen noodzaak is. Zoek 
hieronder alvast de opleiding die bij jou past!

In het atelier BEELDHOUWKUNST leer je ruimtelijk 
werken met zeer verschillende materialen. Je raakt vertrouwd 
met interessante technieken zoals boetseren, afgieten, 
assembleren, houwen, lassen, enz.. Dit is de ideale opleiding 
voor mensen die niet alleen met het hoofd maar ook met hun 
handen dingen realiseren. 

Het atelier BINNENHUISKUNST bied je een kijk in de 
wondere wereld van het meubel, interieur en de architectuur.  
Je ontdekt alle aspecten van een goed ontwerp.  In dit 
atelier wordt gezocht naar de juiste technieken, materiaal- 
en kleurkeuzes die dan resulteren in het maken van sterke 
maquettes en tekeningen.

In het atelier FOTOKUNST krijg je een grondige 
opleiding in de technische, theoretische en artistieke 
aspecten van de fotografie.  We doorgronden zowel de 
digitale als analoge fotografie. Stel je blik scherp en bekijk de 
wereld door de lens van jouw camera.

Of gaat je voorkeur toch uit naar ons atelier KERAMIEK 
waar er graag wordt geëxperimenteerd met vormgeving, 
bak- en stookprocessen en glazuurtechnieken.  Vanuit je 
persoonlijke interesse maak jij de keuze om je meer toe te 
leggen op het draaiwerk of de sculpturale keramiek. 

 In tegenstelling tot het atelier beeldhouwkunst beperken we 
ons in het ATELIER STEEN-BEELD tot steen en alle 
aspecten van de steenbewerking.  Je leert, met respect voor 
het ambacht, alle technieken die nodig zijn om uit een blok 
steen een sculptuur te realiseren.  Niet voor doetjes? Laat je 
vooral niet afschrikken!

Heb je altijd al je eigen kledingcollectie willen ontwerpen 
dan helpen wij je alvast op weg in ons atelier MODE EN 
THEATERKOSTUUMS.  Je leert de taal van kleding 
te vernieuwen.  De uitdaging is om je eigen schetsen om te 
zetten in een driedimensionaal kledingstuk.  Een wervelende 
modeshow presenteert jouw collectie op de catwalk.

In het atelier MONUMENTALE KUNST zijn het 
de verschillende materialen en technieken die jou boeien.  
De diverse mixed media opdrachten geven je de kans om 
experimenteel onderzoek te voeren via schildertechnieken, 
frottage, schuurprocessen maar ook fotowerk, video, 
assemblage en installaties kunnen worden verkend.  
Compositie en materie staan hier op het voorplan waar de 
waarneming iets meer op de achtergrond verdwijnt.

Wil je het schilderen in de vingers krijgen, ga dan voor 
ons atelier SCHILDERKUNST.  Ga samen met je 
leerkracht gepassioneerd op zoek naar het rijke aanbod van 
de verschillende verfsoorten, dragers en technieken.  Verken 
verrassende schilderstijlen, leer je eigen werk te bespreken 
en situeer het  binnen de schilderkunst.

 
In ons atelier TEKENKUNST reiken we je stapsgewijs 
beeldelementen aan zoals lijn, vlak, richting, textuur, 
bladschikking, compositie, ...  Potlood, pen, houtskool, 
krijt, pastel, inkt, bister, … worden gebruikt naar gelang de 
opdracht en eigen aanvoelen.  Termen als vlak, perspectief, 
interpretatie, blindtekenen, figuratief, contrast, … blijven 
voor jou niet langer ongekende begrippen.

Tenslotte kan je in het atelier VRIJE GRAFIEK je ten 
volle uitleven in ons breed aanbod van zeefdruk, etsen, 
steendruk, typografie en hoogdruk.  Uiteraard gebeurt alles 
non-toxisch.  Ook in dit atelier werk je aan je eigen creaties in 
alle vrijheid.  Met een rijke variatie aan input voel je je zeker 
en vast snel thuis in dit  atelier.

Jouw gading gevonden? Kies dan voor één van deze 
fantastische ateliers!





  Start inschrijvingen : 

 8 mei 2017 : voor wie reeds ingeschreven was in 2016-2017. 
 29 mei 2017: voor nieuwe leerlingen.

 Online inschrijven :  

Ga naar www.mijnacademie.be/academiekortrijk of www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk

Je maakt best gebruikt van een moderne browser zoals chrome, mozilla of firefox.

Log in via je account  (1 account volstaat voor academie én conservatorium)
Indien je je wachtwoord vergeten bent : klik op “wachtwoord vergeten” en volg de instructies.

Indien je nog geen account hebt : 
Slechts 1 account aanmaken per adres.
Je krijgt een overzicht van alle gezinsleden die op dat adres gevonden zijn. 
Bij alle gezinsleden staat een icoontje achter de naam in de vorm van een slotje. 
Geef het rijksregisternummer in om het slotje te ontgrendelen.

 Ter plaatse inschrijven:

 Academie: Houtmarkt 5 – Kortrijk 056/277860
 Conservatorium: Conservatoriumplein 3 –  Kortrijk 056/277880

• ma - wo  13u30-19u00
• do  13u30-19u00 (conservatorium)  / 18u00-21u00 (academie)
• vr  13u30-19u00
• za  08u30-11u30

Uurroosters vind je terug op onze website www.kortrijk.be/academie of www.kortrijk.be/conservatorium.  
Deze uurroosters zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

Tarieven (*)

ACADEMIE CONSERVATORIUM    
€ 308,00 € 314,00       volwassenen (tot en met °1992) 
€ 130,00 € 136,00       verminderd tarief volwassenen + 25 jarigen (tot en met °1992) 
€ 130,00 € 136,00          verminderd tarief jongeren 18-24 jarigen (vanaf °1993 tot en met °1999)
€ 70,00 €  € 72,00        jongeren (vanaf °2000 tot en met °2011)
€ 47,00 €  € 49,00           verminderd tarief jongeren (vanaf °2000 tot en met °2011)

INSCHRIJVINGEN 
ACADEMIE EN 
CONSERVATORIUM KORTRIJK



Kortingsvoorwaarden (*) :

De volgende personen en de minderjarige personen die zij ten laste hebben, komen in aanmerking voor 
een verminderd inschrijvingsgeld als ze het daartoe vereist document voorleggen:

Uitkeringsgerechtigde werklozen: een attest afgeleverd door de VDAB dat aantoont dat hij/zij uitkerings-
gerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld of verplicht ingeschreven is als werkzoekende;

Mensen die een leefloon ontvangen: een officieel attest van het OCMW of een attest “inkomensgarantie 
voor ouderen” of “rentebijslag”;

Personen met een handicap: attest dat aantoont dat de leerling een inkomsvervangende tegemoetko-
ming of een integratietegemoetkoming ontvangt of een verhoogde kinderbijslag met een erkenning 
van ten minste 66% (minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid) of een attest van de mutuali-
teit waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt en met vermelding van een RIZIV-num-
mer en de geldigheidsperiode. Ook attesten van de FOD Sociale Zekerheid van erkenning van een handi-
cap met vermelding van 66% vermindering van het verdienvermogen zijn geldig;

Residenten van een gezinsvervangend tehuis of van een medisch-pedagogische instelling: een verkla-
ring van de directie van deze instelling.

Erkende politieke vluchtelingen: officieel attest dat aantoont dat hij/zij het statuut van erkend politiek 
vluchteling heeft.

Een minderjarig persoon die ten laste is van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of er-
kend politiek vluchteling, moet dit officieel ten laste zijn staven met een document “samenstelling van 
het gezin” dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

De attesten en bewijzen die het verminderd inschrijvingsgeld rechtvaardigen, moeten geldig zijn in de 
maand september 2017.

Een leerling die nog geen 18 jaar is op 31 december 2017, betaalt verminderd inschrijvingsgeld:

Indien een ander lid van hetzelfde gezin/leefeenheid (hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) het inschrij-
vingsgeld al heeft betaald in dezelfde of in een andere academie/conservatorium 

Voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere academie/conser-
vatorium

Alle 18- tot 24- jarigen vallen per definitie onder het verminderd tarief. Hiervoor moeten geen specifieke 
documenten worden voorgelegd.

De inschrijving is slechts definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
(*) Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen door het Ministerie van Onderwijs.

Alle cursussen starten vanaf vrijdag 1 september 2017.

Materialenlijst Academie: Op het eerste lesmoment krijgen leerlingen lagere en middelbare graad een 
materialenlijst.  

Huurinstrumenten Conservatorium: Wens je als leerling aan het conservatorium een instrument te be-
spelen en beschik je niet over dit instrument, dan kan je gebruik maken van onze uitleendienst. Gelieve 
dit te vermelden bij je inschrijving. Alle info vind je terug via https://www.kortrijk.be/producten/ontle-
nen-van-instrumenten.   

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met het secretariaat.



KINDEREN
KENNIS MAKEN: INITIATIELESSEN VOOR 6- EN 7-JARIGEN - 1 UUR 
PER WEEK 

Kinderen krijgen de kans om op een speelse manier 
kennis te maken met de wondere muziekwereld van het 
Conservatorium. De kinderen gaan bijna letterlijk met 
handen en voeten aan de slag en waar nodig komen er kleine 
melodie en slagwerk-instrumentjes aan te pas. Deze lessen 
zijn ideaal om kinderen voor te bereiden op de instrument- 
en notenleerlessen. Ze krijgen voeling met stem, toonhoogte, 
ritme en tempo.

STARTEN: LAGERE GRAAD: VANAF 8 JAAR, VIER STUDIEJAREN

Kinderen vanaf  8 jaar volgen in het eerste jaar per week 2,5 
uur notenleer en samenzang. Deze cursus wordt verdeeld 
over 2 lesmomenten per week. 
Tijdens het eerste jaar is een voorstellingsmoment voorzien 
waarbij de leerlingen de kans krijgen een instrument uit 
te kiezen. 

Je bent creatief, vindingrijk,  gepassioneerd en wil 
nieuwe dingen ontdekken en leren, dan bieden 
de academie en het conservatorium  meerdere 
opleidingen die ook  jou in verleiding kunnen brengen.
Samen bieden we een sterk complementair aanbod 
binnen de domeinen BEELD, MUZIEK, WOORD en DANS.  
In ons bijzonder goed uitgeruste ateliers gidsen onze 
hoog opgeleide leerkrachten je door jouw artistiek 
parcours.  Beleef, creëer en experimenteer als kind, 
jongere of volwassene in deze broedplaats van talent! 
Wordt ook jij kunstenaar en heb je goesting in meer, 
lees dan verder en ontdek wat de academie en het 
conservatorium jou te bieden heeft.

EXTRA NIEUWS! ONTDEK HIER ALLES OVER WAT JE KAN LEREN BIJ HET 
CONSERVATORIUM EN DE ACADEMIE VAN KORTRIJK 

CONSERVATORIUM KORTRIJK
Welkom in het Conservatorium!

In onze school kan je je eerste stappen zetten of  je vervolmaken in de 
podiumkunsten MUZIEK, WOORD en DANS. 

Hier vind je meer informatie in verband met het cursusaanbod aan 
het Conservatorium.

IDEALE
VOEDINGSBODEM
VOOR
TALENT!

MUZIEK



BEGELEIDINGSPRAKTIJK-ICT is voor iedereen 
toegankelijk. In onze computerklas leer je werken met de 
muzieknotatieprogramma’s Sibelius en Musescore. Je leert 
arrangementen van popliedjes en partituren maken en 
muziek van het internet downloaden en bewerken. 

AMC is een cursus voor nieuwsgierige oren. Je leert je 
muzikale smaak verder te ontwikkelen en grasduint in 
de meest uiteenlopende muziekstijlen. We maken de 
onderzoeker in je wakker en je gaat creatief aan de slag, 
proeft van concerten en ontdekt hoe je zelf een recensie 
kan schrijven. 

In de cursus AMT schrijven en ontleden we muziek. Je 
leert de samenhang van verschillende akkoorden, en een 
begeleiding schrijven op een eenvoudige melodie. Al snel 
maak je je eigen composities.

POP EN JAZZ – 3 STUDIEJAREN
Is klassieke muziek niet echt je ding maar hou je wel van 
muziek spelen? Speel je in een band of schrijf je je eigen 
songs, maar zoek je begeleiding om je verder te ontwikkelen? 
Dan kan je terecht in de afdeling pop & jazz. 
Je kan de middelbare graad pop & jazz starten als je de lagere 
graad basgitaar, elektrische gitaar of zang pop en jazz hebt 
afgewerkt. Je kan ook overschakelen naar de richting Pop 
en jazz als je de lagere graad hebt afgewerkt in de klassieke 
richting voor blaasinstrument, drums of piano.
Per week heb je 1 uur instrument of zang, 1 uur combo en 
1 uur AMC.

In de individuele INSTRUMENT-OF ZANGLESSEN leer je 
vaardigheden en stijlkennis die je nodig hebt in het combo. 
Je leert bestaande songs en solo’s naspelen. Gaandeweg 
laten we de partituur voor wat ze is en wagen we ons aan 
het improviseren.

Samenspelen in de afdeling pop en jazz gebeurt in diverse 
COMBO’s, leuke muziekgroepjes waarin je je muzikale talent 
helemaal kan uitleven. 

In de les AMC leer je hoe akkoorden zijn opgebouwd en 
welke toonladders erbij horen. Alles staat in dienst van de 
praktische toepassingen ervan op je instrument: in elke 
les krijg je een stukje theorie waarmee je onmiddellijk in 
oefeningen aan de slag gaat. Zonder twijfel ga je na de 
les naar huis om in al je enthousiasme het ook direct op je 
instrument te proberen!

In het Conservatorium worden volgende instrumenten 
aangeboden: VIOOL, CELLO, CONTRABAS, PIANO, 
ORGEL, TROMPET, HOORN, TROMBONE, TUBA, 
DWARSFLUIT, HOBO, KLARINET, FAGOT, HARP,
SAXOFOON, GITAAR, ELEKTRISCHE GITAAR, 
BASGITAAR, SLAGWERK, ORGEL, EUPHONIUM, 
ACCORDEON.
Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor ZANG!
Na dit kennismakingsmoment kunnen de leerlingen vaak 
reeds in het eerste jaar kennis maken met  de instrument-of 
zanglessen. Vanaf het tweede jaar wordt voor deze lessen één 
wekelijks lesuur voorzien. De instrument- of zanglessen gaan 
door in kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen per uur.

JONGEREN
MIDDELBARE GRAAD: VANAF 12 JAAR 

KLASSIEK – 3 STUDIEJAREN
Wie de lagere graad succesvol afgerond heeft komt in de 
middelbare graad terecht en krijgt per week 1 uur instrument 
of zang, 1 uur samenspel of begeleidingspraktijk en 1 uur 
algemene muziekcultuur (AMC). Wie zelf muziek wil leren 
schrijven kan kiezen voor de cursus algemene muziektheorie (AMT).

In de cursus SAMENSPEL leer je wat het is om samen te 
spelen: samen een inzet geven, in hetzelfde tempo spelen of 
ervoor zorgen dat je medespelers niet overstemt, ... 
Het Conservatorium beschikt over een aantal fijne ensembles 
waarin je al deze vaardigheden in een ontspannen sfeer 
kan aanleren. 
Er is een strijkorkest en een gitaarorkest. Het klarinet-
ensemble heeft ondertussen een naam : Spinto en 
een fluitgroep noemen we Flute Choir.  Er is ook een 
koperensemble, een hoboband, een accordeonorkest. 
Pianisten spelen vier-, zes- of meerhandig klavier maar 
kunnen er ook voor kiezen geen samenspel maar wel 
begeleidingspraktijk te volgen. 

BEGELEIDINGSPRAKTIJK richt zich vooral naar de 
leerlingen van toetsinstrumenten (piano, orgel) Je leert er 
akkoordenleer, improvisatie, zichtlezen en 4-handig spelen.



JONGEREN
HOGERE GRAAD : VANAF 15 JAAR

KLASSIEK – 3 STUDIEJAREN
Je volgt 1 uur instrument of zang en 1 uur ensemble. Je kan 
bovendien kiezen uit 2 optievakken: 1 uur muziektheorie 
(MT) en/of 2 uur Muziekgeschiedenis per week.

De hogere graad is de vervolmakingsopleiding. We bouwen 
verder je repertoire uit en sleutelen verder aan jouw 
muzikaliteit. We streven ernaar je in je laatste jaar een aantal 
stukken met muzikale overtuiging en plezier op een podium 
te brengen.

ENSEMBLE is de vervolgcursus op de les samenspel van 
de middelbare graad. Hier vormen we ook ensembles met 
verschillende soorten instrumenten. Je kan echter nog steeds 
terecht in de grotere ensembles zoals het harmonieorkest, 
het klarinetensemble Spinto, het strijkorkest, enzovoort.

MT bouwt verder op de AMT van de middelbare graad. De 
aanpak wordt hier echter persoonlijker met aandacht voor de 
muzikale eigenheid van elke student en zijn/haar 
unieke composities.

In de les MUZIEKGESCHIEDENIS ontdek je wat uniek is 
aan de werken van grote componisten. Via het beluisteren 
en het analyseren van muziekfragmenten schetsen we de 
tijdsgeest waarin de componist werkte en leggen we linken 
met de filosofie, de beeldende kunsten en de literatuur. In 
deze les bereiden we ook concertbezoeken voor en je krijgt 
kapstokken aangereikt voor een ultieme concertbeleving. 
Voor deze cursus is kennis van notenleer niet vereist.

POP & JAZZ – 3 STUDIEJAREN
Je hebt per week 1 uur instrument of zang en 1 uur combo.

We leggen steeds meer de nadruk op je eigenheid: je sleutelt 
verder aan jouw speeltechniek en improvisatievaardigheden. 
Daarnaast ga je op zoek naar jouw eigen stijl. 

In het COMBO in de middelbare graad heb je al kennis 
gemaakt met verschillende stijlen. Nu wagen we ons aan 
“the real thing”: de improvisatie komt meer op de voorgrond 
met aandacht voor de interactie tussen de 
verschillende instrumenten. 

VOLWASSENEN

LAGERE GRAAD – 3 STUDIEJAREN
Als volwassene zonder voorkennis start je in de lagere graad. 
Je volgt per week 1 uur instrument of zang, gecombineerd 
met 2,5 uur notenleer en samenzang. Voor de instrumenten 
gitaar en zang heb je de keuze tussen de richting klassiek of 
pop en jazz.

MIDDELBARE GRAAD  EN HOGERE GRAAD 
worden voor volwassenen op dezelfde manier opgebouwd 
als voor de jongeren. 

KINDEREN
STARTEN : LAGERE GRAAD AVV

Ben je tussen de 8 en 11 jaar en zou je graag een 
podiumbeest willen worden? Kom dan naar de AVV! We 
improviseren met personages, poetsen onze klinkers 
en medeklinkers op en praten pittig. We goochelen met 
taal en spreken, vertellen, lezen en fantaseren er op los! 
Geleidelijk aan zetten we onze eerste stappen naar het 
echte theaterwerk. We maken onze eerste scènes, leren een 
dialoogje of gedichtje uit het hoofd en brengen dat voor de 
klas of een publiek.

VERVOLGOPLEIDING 
Ik ben afgestudeerd voor muziek, kan ik nu nog lessen volgen?

OPTIE POP EN JAZZ
Wie een volledige cyclus klassieke muziek volgde kan zich 
verder specialiseren in de optie Pop en Jazz.

VOORTGEZETTE OPLEIDING
Wie al afstudeerde in de richting samenspel of instrument/
zang en zich nog verder wil vervolmaken, kan zich inschrijven 
in de richtingen AMT, MT of Muziekgeschiedenis en zo nog 
verder instrument of zang volgen. 

JONG TALENT

Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud, kan je niet genoeg 
krijgen van het musiceren en wil je meer, dan kan je een 
toegangsproef afleggen om toegelaten te worden tot de 
jong talent-klas van het Conservatorium.
Je krijgt elke week 1 uur individuele les en aangepaste 
kamermuzieklessen met een goede coaching.
Je wordt begeleid in de deelname aan masterclasses 
en muziekwedstrijden en we geven je regelmatig 
concertkansen.
Daarnaast schrijf je je in voor minstens 1 van volgende extra 
cursussen: AMV Hogere Graad of AMT.

WOORD



VERBALE VORMING
In verbale vorming krijg je de kans om in alle vertrouwen 
en rust je correct en vlot te leren uitdrukken in het 
Nederlands. De focus ligt op uitspraak, authentiek 
spreken, expressie, ademhaling, richting geven, sfeer 
creëren en ritme. Je improviseert veel en maakt kennis 
met verschillende soorten teksten: literaire (gedichten, 
proza, verhalen, dialogen in allerlei stijlen) en niet literaire 
(gebruiksaanwijzingen, artikels uit kranten, magazines, 
spelregels ...).

TONEEL 
In de toneellessen voor volwassenen leer je de eerste jaren 
vooral de basis van spelen: personages, samenspel, timing, 
diverse speelstijlen, ruimtegebruik, etc.. Door middel van 
improvisatielessen en scènes met vaste tekst onderzoek 
je als speler je mogelijkheden. We organiseren de eerste 
jaren kleine toonmomenten voor een vertrouwd publiek 
(vrienden, familie), maar daarna streven we naar een 
volledige theatervoorstelling.

VOORDRACHT 
Deze les is voor wie graag verhalen vertelt en poëzie 
en andere teksten brengt. Je drukt je gevoelens uit, 
interpreteert en bent innerlijk betrokken bij de manier 
waarop een tekst of gedicht gezegd wordt. Je leert 
technieken om je stem goed te gebruiken en expressief op 
scène te staan. We werken ook aan lichaamstaal.

WELSPREKENDHEID
Je verwerft vaardigheden die je kan inzetten op de 
werkvloer en/of in je vrije tijd. Een presentatie doen, 
vergadering voorzitten, open communiceren, een goede 
interactie voeren met je publiek. We reiken je tools aan 
waarmee je verder kan groeien. Je ontwikkelt een ‘eigen’ 
mooie taal en leert je vlot uit te drukken. Je ervaart de kracht 
van het woord, leert verschillende strategieën om een 
groep te boeien en wint aan podiumvastheid. Je versterkt je 
improvisatorische vaardigheden, waardoor je iedere
(on)verwachte situatie aankan.

HOGERE GRAAD: 3 STUDIEJAREN
Volwassenen krijgen in de hogere graad 1 wekelijks lesuur 
repertoirestudie en naar keuze 1 uur toneel, voordracht, 
welsprekendheid of twee uur literaire creatie.  

REPERTOIRESTUDIE
Je leert het theaterlandschap kennen en komt te weten hoe 
een voorstelling ontstaat en welke elementen belangrijk 
zijn. We gaan samen naar diverse voorstellingen. Van 
klassiekers tot abstractere collagevoorstellingen. Je krijgt 
ook de kans om te spreken met acteurs en theatermakers. 
Door regelmatig voorstellingen te zien, en samen met 
anderen er over na te denken, kom je veel te weten over 
acteren en theatercodes. 

SCHRIJF JE  
VLUG IN!

JONGEREN
MIDDELBARE GRAAD: VANAF 12 JAAR – 3 STUDIEJAREN

Wie de lagere graad succesvol afgerond heeft komt in de 
middelbare graad terecht en krijgt per week 1 uur voordracht 
en 1 uur drama (eerste en tweede jaar) of toneel (derde jaar)
VOORDRACHT
Je hebt al ervaring en techniek opgedaan in de AVV en 
hebt het spreken onder de knie. Ook je plankenkoorts is 
gedaald en je voelt je als een vis in het water op scène. Jouw 
vertelplezier krijgt een boost bij het lezen en brengen van 
teksten, gedichten, kortverhalen en nog veel meer. Je gaat 
met verschillende soorten teksten aan de slag en bent innerlijk 
betrokken bij de manier waarop een tekst of gedicht gezegd 
wordt. 

DRAMA/TONEEL
Je zet je eerst stappen op de planken. Je bedenkt verhalen met 
leuke personages, soms vreemd en grappig, soms levensecht 
alsof je er zelf bij was. Je leert de kneepjes van het vak: heel 
wat basistechnieken zoals improviseren, samenspel, een 
personage verbeelden, dialogen zeggen. Je kan het zo gek niet 
bedenken, of wij spelen het. 

HOGERE GRAAD : VANAF 15 JAAR
Wie de middelbare graad succesvol afgerond heeft komt in de 
hogere graad terecht en krijgt per week 1 uur repertoire studie 
en naar keuze één uur toneel, voordracht of welsprekendheid.

TONEEL
Je hebt al wat ervaring en kan met verschillende elementen 
aan de slag: authentiek spel, personages, samenspel, timing, 
diverse speelstijlen, ruimtegebruik, etc.. Door middel van 
improvisatielessen en scènes met vaste tekst verruim je als 
speler je mogelijkheden. Je werkt ook naar een toonmoment 
toe voor een publiek. Dit kan een volledige voorstelling zijn in 
een grote theaterzaal, of een kortere scène voor een 
kleiner publiek. 

VOORDRACHT
Je hebt al wat podiumervaring, je plankenkoorts onder 
controle en je vindt het prachtig om een publiek te 
entertainen. Tijdens de lessen gaan we jouw ervaring verder 
bijschaven en vervolmaken. We gebruiken daarbij gedichten, 
prozateksten, verhalen, cabaret en nog veel meer. Alle 
mogelijke teksten passeren de revue en maken van jou het 
ultieme vertel- en voordrachtbeest dat altijd al diep in jou 
verscholen zat. 

REPERTOIRESTUDIE
Je wordt uitgedaagd om met een open blik te kijken naar het 
theaterlandschap. Je leert hoe een voorstelling ontstaat en 
welke elementen belangrijk zijn. We gaan samen naar diverse, 
uiteenlopende voorstellingen. Van klassiekers in een nieuw 
jasje tot abstractere collagevoorstellingen. Je krijgt ook de 
kans om te spreken met acteurs en theatermakers.
Door regelmatig voorstellingen te zien, en samen met anderen 
er over na te denken, kom je veel te weten over acteren
en theatercodes. 

VOLWASSENEN
MIDDELBARE GRAAD: 3 STUDIEJAREN
Volwassenen krijgen in de middelbare graad 1 wekelijks lesuur 
verbale vorming en naar keuze 1 uur toneel, voordracht 
of welsprekendheid.  



MIDDELBARE GRAAD : 3 LEERJAREN - 2 LESUREN PER WEEK
OPTIE KLASSIEKE DANS : 1 uur klassieke dans en 1 uur 
artistieke training
OPTIE HEDENDAAGSE DANS : 1 uur hedendaagse dans en
1 uur artistieke training
In de middelbare graad dans bouwen we verder op de 
leerstof die in de lagere graad werd aangeleerd. Hou je klaar 
voor veelzijdige choreografieën uit verschillende actuele 
dansstijlen. Er wordt verder gewerkt aan muzikaliteit, 
creativiteit en expressie 

HOGERE GRAAD : 3 LEERJAREN – 2 LESUREN PER WEEK
OPTIE KLASSIEKE DANS: 1 uur klassieke dans en 1 uur 
artistieke training  
OPTIE HEDENDAAGSE DANS:  1 uur hedendaagse dans/-
klassieke dans en 1 uur artistieke training
In de hogere graad bouwen we verder aan de leerstof die 
in de middelbare graad werd aangeleerd. Er is aandacht 
voor een goede lichaamshouding en lichaamsbewustzijn, 
lenigheid, kracht, ruimtegebruik....  Deze vaardigheden kan 
je gebruiken om leuke choreografieën uit te voeren en te 
ontwikkelen.  Je leert dansstijlen kennen van klassiek ballet 
tot een brede waaier van actuele dansen. Muzikaliteit, 
creativiteit en expressie staan centraal.

POINTES: 1 lesuur per week
Vanaf de middelbare graad kunnen de leerlingen, indien 
ze dit wensen een aanvullend lesuur “pointes” volgen. 
De leerkracht zal zelf beoordelen of een leerling over de 
mogelijkheid beschikt om de pointe techniek te verwerven.  
In de cursus  ‘pointes’ wordt er op een voorzichtige en 
verantwoorde manier omgegaan met het lichaam. Juist 
daarom wordt er pas vanaf de middelbare graad hiermee 
gestart. De spieren moeten voldoende ontwikkeld zijn alsook 
het lichaamsbesef is van belang.

VOLWASSENEN
In de cursus dans volwassenen wordt er vooral gemikt op 
mensen die later de dansmicrobe hebben gekregen. Voor 
hen wordt een afzonderlijke cursus opgestart. (Vanaf 12 jaar)
Het leerplan loopt parallel met de jongeren met uitzondering 
van de lager graad die slechts 2 jaar omvat. Vanaf de 
middelbare graad  kan er ook gekozen worden voor de optie 
klassieke dans of hedendaagse dans of beiden. Daarna volgt 
de hogere graad op dezelfde manier.

SPECIALISATIE
Na het volgen van het volledige traject dans en behalen van 
het diploma dans hogere graad, hoeven de ‘dansers’ niet te 
stoppen met hun favoriete hobby maar kunnen zich nog 
verder vervolmaken in deze cursus . Daar rekening wordt 
gehouden met studenten, kunnen de leerlingen twee uren 
na elkaar komen tijdens het weekend.

BEWEGINGSLEER
Graag je gewrichten soepel houden? Je lenigheid verbeteren, 
werken op kracht ? Dan is deze cursus iets voor jou. Dames, 
heren en leerlingen dans die wat extra lenigheid -en 
krachtoefeningen kunnen gebruiken zijn welkom.
Op een rustige manier wordt deze les gegeven, leuk 
ondersteund door live pianomuziek.
Gegarandeerd ga je hier ontspannen naar buiten na de les. 

KLEUTERS
Kennis maken : kleuterdans

Deze lessen richten zich tot  leerlingen van de 3de kleuterklas 
(5 jaar).  Hier mogen ze met de armen zwaaien, met de benen 
zwieren en met de schouders draaien! In de lesthema’s 
wordt volop aandacht besteed aan de fantasiewereld van 
uw kleuter zodat spelenderwijs een gevoel voor dans wordt 
ontwikkeld voor verdere danscursussen. De nadruk wordt 
gelegd op het dansplezier, ontwikkeling van de motoriek, 
lichaamsbewustzijn, ruimtelijke oriëntatie en muzikaliteit.  

KINDEREN
LAGERE GRAAD   6 LEERJAREN

STARTEN : DANSINITIATIE
Als je 6 jaar oud bent kan je van start gaan in de lagere graad 
van onze danscursus. 
In het eerste en tweede leerjaar heb je wekelijks één lesuur. 
Hierin wordt al eens geproefd van het klassiek ballet, maar 
de nadruk ligt nog vooral op het dansplezier en ontwikkeling 
van de spieren.

KLASSIEK BALLET
Vanaf het derde leerjaar wordt gestart met het aanleren van 
de klassieke ballettechnieken.
Wekelijks komen de leerlingen twee lesuren, gespreid over 
twee lesmomenten om zo het spiergeheugen te trainen. 
Klassiek ballet is de notenleer van de dans, je leert er op 
een leuke manier werken aan een mooie houding, omgaan 
met armen en benen om zo tot een totale beheersing van 
het lichaam te komen. Dit is noodzakelijk om ook andere 
dansstijlen makkelijker aan te leren. 

DANS

LITERAIRE CREATIE
Wie graag wil leren schrijven, is hier aan het juiste adres. 
Gedurende twee uur per week krijg je via theoretische 
kapstokken en praktische schrijfopdrachten de basis van de 
schrijftechnieken aangereikt. Je leert je schrijfremmingen 
overwinnen, krijgt inzicht in de verschillende genres en leert 
omgaan met feedback op je teksten. Literaire creatie is een 
logische aanvulling op de repertoirestudie. Elke maand lees je 
een boek/werk en bespreek je dat. Door het vele lezen en het 
systematisch analyseren van de teksten en jouw visie daarop, 
krijg je een dieper inzicht in de werking van literatuur. 




