Beste leerling 3.2
Beste ouders
Om je op weg te helpen in de keuzes die je in het laatste jaar van de derde graad kan maken, sommen we in deze brief de
mogelijkheden op. Verder in deze brief vind je meer info over de inschrijvingen.
Ook zoals tijdens dit schooljaar, volg je in 3.2 en 3.3 wekelijks drie uren les.
Twee vakken liggen vast:
1 uur instrument- of zangles
1 uur groepsmusiceren (GM) of begeleidingspraktijk (BP, enkel voor piano, gitaar en orgel).
Het derde vak is een keuzevak. Je kan kiezen tussen:
1 uur MCV in modules (muzikale en culturele vorming in modules)
1 uur compositie
1 uur muziekproductie-DJ
1 uur Groepsmusiceren (GM) extra
2 uren Musical
Hieronder volgt uitleg over deze vijf keuzevakken:
MCV in modules:
Je jaar bestaat uit 3 modules van telkens 10 lessen. Elke module behandelt één thema. Je kan de modules vrij kiezen in de
verschillende filialen of op verschillende lesdagen. Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes. Je kan één module per periode kiezen
OF meerdere modules gedurende 1 periode, waardoor er een andere periode vrij komt.
Indien je voor MCV in modules kiest, kan je MCV aanduiden bij de online-inschrijving. De gekozen modules geef je nadien door via
an.gaethofs@academieberingen.be
Lesdagen – lesuren en keuzemodules vind je terug als bijlage.
Compositie:
In het uur compositie geven we je de basistechnieken mee om je eigen muziekstuk te schrijven. Dit kan zowel voor je eigen instrument,
als voor een ensemble. De opdrachten sluiten nauw aan met de projecten van de academie en worden indien mogelijk “live”
uitgevoerd tijdens het schooljaar. Tijdens de eerste lessen wordt er tijd vrijgemaakt voor een motivatiegesprek.
Muziekproductie-DJ (MP-DJ):
In deze cursus ga je je eigen muziek componeren en produceren. Of het nu hip hop, techno of popmuziek is, jij bepaalt zelf welk genre
je wil maken. Je verwerft melodisch, harmonisch en ritmisch inzicht en leert vervolgens programmeren, opnemen en hoe je structuur in
je muziek kunt aanbrengen. Ontdek hoe je verschillende effecten kunt gebruiken om je eigen sound te creëren, hoe je samples maakt
en bewerkt, hoe je moet mixen en masteren. Je leert ook met de nodige tools (controllers, dj-booth, ...) werken om je muziek live te
brengen, met al je skills maak je uiteindelijk je eigen live- of dj-set. Tot slot gaan we kijken hoe je je muziek kan promoten en leer je alle
stappen die nodig zijn om je muziek uit te brengen op cd, vinyl en digitale platformen.
Benodigdheden: eigen laptop + hoofdtelefoon. De lessen gaan door op zaterdag tussen 9u en 15u in Jeugdpad Koersel.
Groepsmusiceren extra:
Het vak Groepsmusiceren laat je proeven van het plezier om in groep samen te musiceren. Je hebt dit schooljaar waarschijnlijk al deel
uitgemaakt van een ensemble. Vraag zeker eens na bij je huidig leerkracht Groepsmusiceren welke lesdag en lesplaats mogelijk zijn
voor jou en je instrument. In het project ‘Harmonieorkest’ volg je wekelijks twee uren Groepsmusiceren.
Musical:
Hou je van acteren, zingen en dansen? Sta je graag op een podium? Wil je deze podiumkunsten tegelijkertijd uitvoeren? Dan is deze
keuze zeker iets voor jou. 2 uren per week krijg je les van leerkrachten uit de verschillende disciplines. Tijdens de eerste lessen wordt er
tijd gemaakt voor een motivatiegesprek en een auditie.
Deze lessen gaan door in Koersel op zaterdag van 14u tot 16u.
Tweede Instrument?
Je kan ook inschrijven voor een tweede instrument. De plaatsen zijn echter beperkt en er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan
het kunnen volgen van een tweede instrument. Je kan bij het inschrijven vermelden welk tweede instrument je wil volgen en ten
laatste eind september ontvang je bericht. Dit tweede instrument vervangt geen vakken in graad 3.2 of 3.3 maar wordt extra gevolgd,
naast de drie wekelijkse uren. In bepaalde gevallen kan je dit tweede instrument inzetten in je les Groepsmusiceren.
Nog vragen? Neem dan contact met An Gaethofs - an.gaethofs@academieberingen.be

Alvast opnieuw van harte welkom in Academie Beringen!
Vriendelijke groeten
Het Academie Team

Schrijf je nu in voor volgend schooljaar op www.mijnacademie.be!
Surf naar www.mijnacademie.be en ga vervolgens naar Beringen, naar Academie Beringen, naar aanmelden of maak een nieuw
account aan. Volg verder de instructies om verder in te schrijven.
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 2021 - 2022
· 77 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt
· 53 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 143 euro voor leerlingen tussen de 18 en 25 jaar en leerlingen ouder dan 25 jaar met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 328 euro voor leerlingen van 25 jaar en ouder
· 53 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
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