
Een overzicht van de modules 2022-2023  

 

Per schooljaar kies je 3 verschillende modules uit onderstaande lijst, je mag meerdere modules 

in 1 periode kiezen. Elke module bestaat uit 10 lessen. 

Periode 1: lessen vanaf de week van 5 september 

Periode 2: lessen vanaf de week van 21 november 

Periode 3: lessen vanaf de week van 6 maart 

 

 

Praktische muziektheorie, gericht op pop en jazzmuziek. Een gids voor starters en 

gevorderden. 

Een praktische gids voor zowel starters als gevorderden. Aan de hand van muziekfragmenten 

en video’s ontdek je theorie waar je zelf mee aan de slag kan. Aan het eind van de cursus 

zou je in staat moeten zijn akkoorden en lead sheets te ontcijferen.  

 

Een duik in de jazzmuziek 

Aan de hand van muziek en filmfragmenten analyseren we iedere les een compositie. Maak 

kennis met enkele belangrijke composities binnen de jazzmuziek. 

 

Improvisatie, voor starters en gevorderden. 

Leer hoe improvisatie werkt en leer zelf improviseren. Deze improvisatiecursus is ideaal voor 

starters maar ook voor gevorderden zijn er uitdagingen! 

 

Koken met Classics 

Welke songs kan je maken met een snuifje Golden Age of Hollywood, Wagneriaanse 

leidmotieven, een blikje heroïsche kwarten en kwinten, een pianobiscuitbodem, een zakje 

suikerviolen,…? In deze lessen geïnspireerd op het radioprogramma, Koken met Classics, 

gaan we enkele Classics bestuderen. We gaan ook zelf een recept van een Classic bereiden 

tijdens de lessen.  

 

MCV @ the movies 

Iedereen kijkt films, maar lette je al eens echt op de muziek? Zorgt de muziek ervoor dat je 

soms op het tipje van de zetel zit of een zakdoek bij de hand moet houden? Wie schrijft deze 

muziek? Hoe gebruik je muzikale bouwstenen om een actiefilm nog spannender te maken?  

 

Op vleugels 

Tijdens deze module ligt de focus op de piano en de bespelers ervan. Welke voorlopers heeft 

de piano, hoe heeft de piano zich verder ontwikkeld en welke invloed had dit op de pianist. 

We beluisteren ook enkele prachtige muziekwerken die gecomponeerd werden voor piano.  

 

Vrouwelijke componisten 

Waarom kennen we er zo weinig? Waarom zijn al de grote en bekende componisten 

mannen? Daar proberen we tijdens deze module een antwoord op te zoeken. 

 

MCV on Stage 

In deze module ligt de focus op musical. Wat is een musical eigenlijk, hoe is de musical 

ontstaan. We gaan enkele grote musicalnummers analyseren en bespreken tijdens de lessen. 

 

Stijlvol 

Iedereen heeft zijn eigen stijl en dat is net zo in de muziek. In deze module snuisteren we in de  

muzikale stijlperioden en krijgen we voeling met de verschillen. We zullen leren om op het 

gehoor muziek in de juiste tijdsperiode te plaatsen. Welke zal jouw favoriete stijlperiode 

worden? 

 

 



Lesplaats dag uur periode onderwerp 

Lummen Maandag 18u  Periode 1 Praktische muziektheorie, gericht op pop 

en jazzmuziek. Een gids voor starters en 

gevorderden. 

   Periode 2 Een duik in de jazzmuziek 

   Periode 3 Improvisatie, voor starters en 

gevorderden. 

Paal Dinsdag 18u Periode 1 Koken met Classics 

   Periode 2 MCV @ the Movies 

   Periode 3 Stijlvol 

Lummen Donderdag 18u30  Periode 1 Vrouwelijke componisten 

   Periode 2 Stijlvol 

   Periode 3 Op Vleugels 

  19u30 Periode 1 Koken met Classics 

   Periode 2 MCV @ the Movies 

   Periode 3 MCV on Stage 

Zolder Vrijdag 18u  
 

Culture Club* 

  19u  Periode 1 Koken met Classics 

   Periode 2 MCV @ the Movies 

   Periode 3 Stijlvol 

Koersel Zaterdag  9u  Culture Club* 

  10u  Periode 1 Koken met Classics 

   Periode 2 MCV @ the Movies 

   Periode 3 Stijlvol 

Houthalen Zaterdag 13u30 Periode 1 Koken met Classics 

   Periode 2 MCV @ the Movies 

   Periode 3 MCV on Stage 

  14u30 Periode 1 Vrouwelijke componisten 

   Periode 2 Stijlvol 

   Periode 3 Op Vleugels 

 

Kies je voor de modules? Dan schrijf je in op “MIJN ACADEMIE”, je kiest voor het vak MCV. 

Vervolgens mag je de gekozen modules mailen naar an.gaethofs@academieberingen.be 

 

 

*Culture Club (enkel voor leerlingen 3.2): 

In deze nieuwe cursus wordt je culturele achtergrond verbreed. We dompelen je onder in 

verschillende stijlperiodes met de daarbij horende grote componisten. We analyseren enkele 

belangrijke werken. We achterhalen ook het ontstaan van jouw instrument en we zoeken een 

antwoord op al je muzikale vragen.  

Deze cursus volg je een heel jaar in de plaats van 3 modules. 

 

 


