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SCHOOLJAAR 2017 - 2018
Gemeentelijke Kunstacademie
HOOFDSCHOOL
BEVEREN

Lijsterbessenlaan 24
Tel. 03/750 10 75
e-mail: academie@beveren.be
website : www.dekunstacademiebeveren.be

WIJKSCHOLEN
BEVEREN
HAASDONK
KALLO
KIELDRECHT
MELSELE
VRASENE

Sint-Maartencampus
Gemeenteschool
Gemeenteschool
Gemeenteschool
CC Ermenrike
Gemeenteschool
Gemeenteschool

Kallobaan 1 (orgelles)
W. Van Doornyckstraat 69
Hoog-Kallostraat 30
Molenstraat 58
Molenstraat 32A
Schoolstraat 15
Nieuwe Baan 8

Oud politiecommissariaat
“De Brouwerij”

Dorpsstraat 9
O.L. Vrouwplein 19

FILIAAL
BAZEL
KRUIBEKE

MUZIEKATELIER
BEVEREN

Lijsterbessenlaan 24
Tel. 03/750 10 75
e-mail: academie@beveren.be

Mogen wij u verzoeken dit document zorgvuldig bij te houden.
Het zal u naast het verschaffen van informatie ook veel tijd
besparen bij het inschrijven van uzelf of uw kinderen.

De lesuren in deze brochure zijn onder voorbehoud !Er kunnen eventueel nog wijzigingen gebeuren.
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MUZIEKATELIER
VIOOLINITIATIE
Voor kinderen die de leeftijd van 5 jaar (op 31 december van het jaar waarin ze inschrijven)
bereikt hebben of in het 3de kleuterklas zitten.
Uurrooster:
Stefaan Smagghe

A 2.2

vrijdag

16.00u – 18.00u

Verachtert Isabelle

A 2.2

woensdag

12.00u – 20.00u

Prijs: € 65

KEYBOARD
Deze cursus is zowel voor kinderen als volwassenen (minimum leeftijd 8 jaar). Deze lessen
worden gecombineerd met notenleer, behalve voor degene die een attest kunnen voorleggen
dat ze reeds 4 jaar notenleer gevolgd hebben.

Uurrooster:
Nick Puylaert

A 2.11
A 2.11

woensdag
donderdag

13.00u – 16.00u
18.00u – 20.00u

Tony Bral

A 2.11

woensdag

20.00u – 21.00u

Prijs:

€ 174
Verminderd tarief: € 116

De verminderde tarieven zijn van toepassing in de volgende gevallen:
• uitkeringsgerechtigd volledig werklozen en de personen die zij ten laste hebben; (de
tewerkgestelde werklozen, bruggepensioneerden en de personen die zij ten laste hebben,
komen niet in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld); Attest VDAB
september 2016.
• verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de
arbeidsvoorziening en de werkloosheid; Attest VDAB september 2016.
• personen die het bestaansminimum of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de
personen die zij ten laste hebben. Attest OCMW september 2016.
De lesuren in deze brochure zijn onder voorbehoud !Er kunnen eventueel nog wijzigingen gebeuren.
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• personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of personen
die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide en de personen
die zij ten laste hebben; Attest ziekenfonds september 2017.
• personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling
verblijven;
• erkend politiek vluchtelingen en de personen die zij ten laste hebben;
De cursus notenleer wordt gevolgd in het
reguliere systeem (zie brochure studierichting muziek)

CREATIEF MUSICEREN
Voor kinderen van 6 en 7 jaar als voorbereiding op de notenleer.
Marc Van Daele
Prijs:

donderdag

16.00u – 17.00u

€ 65

MUSICAL

(jongeren vanaf 7 jaar/2de leerjaar)
Tijdens deze lessen neemt Hannes Vandersteene de woord/musicallessen voor zijn rekening,
Ann Engels en Sarah Kefi ontfermen zich over de zanglessen.
Jongeren
Tieners

Hannes Vandersteene & Sarah Kefi
Hannes Vandersteene & Ann Engels

Prijs:

jongeren

maandag
17.15u – 20.15u
vrijdag & zaterdag

€ 65 / € 42 verminderd tarief

Op maandag 18 september 2017 om 19u zal er een infomoment doorgaan
en worden de groepen verdeeld.
Opgelet: leerlingen die beginnen met musical moeten het combineren met een
gesubsidieerd vak vb. algemene muzikale vorming, algemene verbale vorming, dans

BLOKFLUITINITIATIE
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Joris Van Goethem
Prijs:

dinsdag

16.00 u -18.00u

gratis

De lesuren in deze brochure zijn onder voorbehoud !Er kunnen eventueel nog wijzigingen gebeuren.
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