Beste leerling Kunstenbad tweede jaar
Beste ouders
Om je op weg te helpen naar de tweede graad in onze academie sommen we in deze brief de mogelijkheden voor volgend
schooljaar op. Achteraan in deze brief vind je meer info over de inschrijvingen.
Je kan in de tweede graad kiezen voor aparte opleidingen muziek, woord en dans; je kan ook twee van de drie of alle drie
opleidingen tegelijkertijd volgen. Ook kan je onze lessen combineren met die van de Academie voor Beeldende Kunst
(Tekenacademie). De tweede graad duurt 4 schooljaren; zo rond je deze graad af tegelijk met je zesde leerjaar in je dagschool.
Muzieklab – 3 uren/vakken per week
Muzieklab (notenleer)
Muzieklab (groepsmusiceren)
Instrument
In het eerste deel van het vak Muzieklab ga je aan de slag met noten, ritmes, toonladders en nog zoveel meer. In het tweede deel ga
je samen musiceren, zingen en spelen. Je werkt samen met je klas aan een toonmoment, een voorstelling of een musical.
Je kiest ook een instrument en je krijgt vanaf dag één ook instrumentles! Je kan je instrumentkeuze na het eerste jaar nog aanpassen.
Woordlab – 1 uur per week
In de lessen Woordlab oefen je je uitspraak en leer je om je stem goed te gebruiken, je gaat aan het werk met gedichten en teksten,
je verzint toneeltjes, je speelt rollen en personages,… Zo word je een echte taalmeester die goed uit zijn woorden komt en ervan
geniet om voor een publiek te spreken en op te treden.
Danslab – 2 uren per week
In danslab zet je de eerste stappen naar klassiek ballet en krijg je de typische technieken onder de knie. Je werkt aan een mooie
houding, werkt met barres, spiegels en doet reeds sprongen en pirouettes in een grote danszaal. Stretch- en krachtoefeningen horen
er uiteraard ook bij. Je leert eigen dansen maken en je schittert al snel op het podium als een echte danser.
Alvast van harte welkom in Academie Beringen!
Vriendelijke groeten
Het Academie Team
Schrijf je nu in voor volgend schooljaar op www.mijnacademie.be!
Lukt dit niet? Het secretariaat helpt je graag verder per telefoon (011 42 42 77) of per mail (secretariaat@academieberingen.be).
We zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 15u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u.
Tijdens de zomervakantie zijn we tot 7 juli bereikbaar van 9u tot 12u (uitgezonderd zo.) en vanaf 25 augustus van 9u tot 12u
(uitgezonderd zo). Vanaf 1 september gelden terug de normale openingsuren.
Tarieven schooljaar 2022 - 2023
· 82 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt
· 57 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 153 euro voor leerlingen tussen de 18 en 25 jaar en leerlingen ouder dan 25 jaar met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 351 euro voor leerlingen van 25 jaar en ouder
· 57 euro per extra gevolgde optie binnen dezelfde richting (bv. in Muziek: een tweede instrument of zowel Klassiek als PopJazz,…)
De tarieven zijn inclusief 8 euro voor tussenkomst in administratieve en werkingskosten, auteursrechten, Semu en Sabam. Deze
toeslag wordt per leerling per optie aangerekend.
Misschien heb je recht op een verminderd tarief? Gelieve dan een geldig attest te bezorgen.
Je kan kiezen voor een gespreide betaling met een voorschot van 25 euro (100 euro voor volwassenen). In september betaal
je het restbedrag. Inschrijven kan tot ten laatste 30 september.
Als je een voorschot of het volledige bedrag betaalt voor 30 juni, krijg je voorrang in de lessenrooster.
Nieuwe leerlingen kunnen in september gratis proeflessen volgen. Je schrijft hiervoor in via mijnacademie.be; je betaalt nog
niet maar wel ten laatste op 30 september als je beslist definitief in te schrijven.
Voor kinderen en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften, is er aangepast muziekonderwijs ‘Muziek op Maat’.
Meer informatie: Academie Beringen, Harpstraat 14, 3582 Koersel
Tel. 011 42 42 77
E-mail: secretariaat@academieberingen.be
Website: www.academieberingen.be & www.academieberingentalent.com
Facebook: Academie Beringen
Academie voor Muziek, Woord en Dans
Harpstraat 14, 3582 Beringen
011424277 – secretariaat@academieberingen.be
www.academieberingen.be
www.academieberingentalent.com

