Waarom wachten om een instrument te bespelen? Vanaf 6 jaar kan je al starten met piano,
klarinet, cello, hobo, koper, slagwerk, dwarsfluit, blokfluit, saxofoon, zang en viool.

MUZIEKATELIER EN
INSTRUMENT (min. leeftijd

°2011)

•

Piano, dwarsfluit, saxofoon en koper ook in
de vestigingsplaats te Malderen.

PRATEN EN KWAKEN

DANSINTITIATIE

(Muziek- en Woordinitatie)
(voor °2012 en °2013)

(°2012 en °2013)

Vanaf 6 jaar kunnen jongens en meisjes in de
lessen dansinitiatie terecht om gedurende één
uur per week kennis te maken met de basistechnieken van de klassieke en de hedendaagse dans.

•
•
•
•

Elke woensdag om 13u (°2012)
Elke woensdag om 16u (°2013)
Elke zaterdag om 9u (°2013)
Elke zaterdag om 10u (°2012)

Ben je 6 of 7 jaar jong? Heb je zin om verhalen
uit te beelden, gekke liedjes te zingen en allerlei instrumenten te ontdekken?
Praten en kwaken: echt iets voor jou!

•

Woensdag 13u tot 14u
+ Zaterdag 11u30 tot 12u30
Dinsdag 16u tot 17u
+ Zaterdag 9u tot 10u

Londerzeel St.-Jozef in VBS De Heide

•

Maandag 15u45 tot 16u45
+ Donderdag 15u45u tot 16u45

Malderen

•
•

wordt

Londerzeel

•

Elke maandag van 17u15 tot 18u15 (°2012)
of (°2013)
Elke zaterdag van 9u tot 10u (°2012)
Elke zaterdag van 10u tot 11u (°2013)

•
•

Malderen

•

Elke maandag van 15u45 tot 16u45
(°2013)
Elke zaterdag 11u30 tot 12u30 (°2012)

•

MUSICAL

Londerzeel

•

Muziekatelier, of het vroegere notenleer: een
basispakket met veel zingen, lezen en schrijven. We leren de bouwstenen van de muziek kennen. Deze cursus loopt over 4 jaren.
Daarnaast krijg je meteen 1u/week instrument- of zangles. Je kan kiezen uit een waaier van mogelijkheden: cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, hobo, blokfluit, klarinet, koper,
hoorn, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, viool
en zang.
K i e z e n
moeilijk!

Van maandag tot zaterdag in de
hoofdschool te Londerzeel.

KLASSIEKE DANS

MUSICAL

(min. leeftijd °2011)

De Academie biedt een serieuze opleiding voor
al wie balletkriebels heeft. Naarmate je vordert, leer je passencombinaties en worden de
dansen die je instudeert een steeds grotere
uitdaging.

(min. leeftijd °2011)

•
•

Maandag om 16u + Donderdag om 16u
Maandag om 17u + Donderdag om 17u

Dinsdag 16u tot 17u

+ Zaterdag 9u tot 10u
Piano, dwarsfluit, zang, saxofoon, gitaar
en koper ook in de vestigingsplaats
te Malderen.

•
•

Kan je echt niet kiezen? Wil je het allemaal?
Dan is musical iets voor jou! Schitter op het
podium als zanger, danser of acteur!
Deze cursus kan je als nieuwkomer enkel volgen als je geslaagd bent voor de auditie en
eveneens in onze academie een opleiding muziek volgt.
De audities gaan door op zaterdag 22 juni van
14u tot 16u.
Inschrijven kan via mail voor 18 juni
secretariaat@academie.londerzeel.be

MUSI 1: zaterdag van 13u tot 15u
MUSI 2: maandag van 19u tot 20u
		
+ zaterdag van 14u tot 16u
• MUSI 3: maandag van 20u tot 21u
		
+ zaterdag van 15u tot 17u

infobrochure

(voor °2012 en °2013)

•

PRATEN EN KWAKEN

2o- 19 - 2o- 20

INITIATIE INSTRUMENT

DANS

L O N D E R Z E E L

MUZIEK

INSCHRIJVINGSDATA

TARIEVEN

Herinschrijvingen ONLINE vanaf 7 juni

Volwassenen (+18)		
314 euro
Volw. met recht op sociale vermindering
(o.a. voor 18- tot 24-jarigen) 
132 euro
Jongeren (-18)			
67 euro
Jong. met recht op sociale vermindering 43 euro
Jongeren (+9 - 12) Musical		
65 euro
Jongeren (-8) Piano-, klarinet-, slagwerk-,
dwarsfluit-, koper-, cello-, hobo-, saxofoon-,
blokfluit-, viool- en zanginitiatie 
380 euro
Bijkomende retributie
12 euro

via mijnacademie.be, vanaf 13u

WOORD
WOORDATELIER			Londerzeel
• Elke woensdag om 13u (°2010),
(min. leeftijd 2011)
Spelen, ademen, klanken vormen, toneeltjes,
gekke spreekoefeningen... Bestaande teksten
en eigen verzinsels. Plezier krijgt in deze lessen een ereplaats! Je krijgt gedurende 4 jaren
1u/week woordatelier. Instromen op leeftijd is
mogelijk.

MUZIEK SCHRIJVEN
MUZIEKATELIER +
INSTRUMENT

TIENERS EN VOLWASSENEN
(min. leeftijd °2004)

Heb je in je kindertijd nooit de kans gekregen
om met muziek te starten? Dan krijg je nu gedurende 3 jaar wekelijks 2u muziekatelier of
het vroegere notenleer: een basispakket met
veel zingen, lezen en schrijven. Daarnaast mag
je meteen met 1u instrument- of zangles naar
keuze van start gaan. Op korte tijd gaat er een
heel nieuwe wereld voor je open!

•

Elke maandag van 19u00 tot 21u00

(min. leeftijd °2007)

Je bent enthousiast geïnteresseerd in muziek.
Misschien wens je de muziek die je speelt en
hoort nog beter te begrijpen. Of misschien wil
je zelf eens in de pen kruipen om je eerste
muziekstukjes of songs te schrijven.
De cursus muziektheorie biedt je die
mogelijkheid. Vanaf de vierde graad kan je de
cursus compositie volgen.

•

Van maandag tot zaterdag gedurende
1u/week

MUZIEKGESCHIEDENIS
(min. leeftijd °2004)

We maken een tocht door de muziekgeschiedenis. We beluisteren de muziek uit verschillende
stijlperioden. Wie inschrijft heeft wel een gezonde brok interesse nodig, voorkennis daarentegen is niet vereist.

•

Elke woensdag van 18u30 tot 20u30

HEDENDAAGSE DANS

14u (°2011), 15u (°2009)
Elke zaterdag om 9u (°2010),
10u (°2011), 11u (°2008), 12u (°2009)

Malderen

•
•
•

Elke woensdag om 16u30 (°2010, °2011)
Elke vrijdag om 15u45 (°2008, °2009)
Elke vrijdag om 16u45 (°2010,°2011)

DRAMA- EN
WOORDSTUDIO

TIENERS EN VOLWASSENEN

(min. leeftijd °2007 tieners en 		
°2004 volwassenen)
Zin om je uit te leven en je helemaal in de dans
te gooien? Klassieke techniek als ondersteuning voor hedendaags gerichte danslessen.

•

(min. leeftijd °2007)

•
•

Elke donderdag van 20u tot 22u 		
(min. °2004)*
Elke woensdag van 18u30 tot 20u30
(min. °2007)*

(*) Naast de gewone dansuren kunnen de
volwassenen en de tieners ook nog van een
uur conditietraining en stretchen genieten.
Tijdens deze sessies wordt gewerkt aan
het verstevigen en het versoepelen van
de spieren, placement en ademhaling.
Een uurtje gewoon voor en met jezelf in
beweging!

•

Elke zaterdag van 11u tot 12u.

Een driejarige opleiding waarin de basis van
toneelspelen uit de doeken wordt gedaan. Je
leert op een natuurlijke manier op het podium
te staan en te spelen. Naast 1u dramastudio,
krijg je per week ook nog 1u woordstudio (op
ma, di., woe., vr. of za.) in kleine groepjes.

•
•

Elke dinsdag dramastudio om 17u30
(°2007)
Elke zaterdag dramastudio om 12u
(°2007), 13u (°2006)

Inschrijvingen (voor nieuwe leerlingen)
zaterdag 22 juni (Festival #Start2Art!)
9u30 - 14u
maandag 24 juni			
18u - 20u
dinsdag 25 juni			
18u - 20u
woensdag 26 juni
13u - 17u30 & 18u - 20u
donderdag 27 juni 
16u - 17u30 & 18u - 20u
zaterdag 29 juni			
10u - 12u
Tijdens de vakantie kan u zich
inschrijven op:
woensdag 28 augustus 
zaterdag 31 augustus		

Enkel betalen met Bancontact
10u - 16u
10u - 12u

Vanaf maandag 2 september 2019
tot en met zaterdag 30 september 2019
kan u zich tijdens de openingsuren
van het loket inschrijven.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:

16u - 17u30 & 18u - 20u
Woensdag: 
13u - 17u30 & 18u - 20u
Zaterdag: 
9u - 12u & 13u - 16u

Hoofdvestigingsplaats
De Academie Londerzeel
Mechelselsestraat 63 - 1840 Londerzeel
T 052 30 08 94
www.academie.londerzeel.be
secretariaat@academie.londerzeel.be
directeur: Sara Van Hoezen

Vestigingsplaatsen

• Pastorie Malderen, Jozef Vermaesenplein 20, 		
Malderen

• VBS De Heide, Topmolen 77, Londerzeel St.-Jozef

Nieuw in ons aanbod!
Hoorn, contrabas, optie kleinkunst, optie theatermaker en specialisaties voor muziek, woordkunst-drama en dans.

CABARET EN COMEDY
TIENERS EN VOLWASSENEN
(min. leeftijd °2004)

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging in je leven?
Wil je ontdekken wat jouw verhaal is?
Heb je zin om je eigen verhaal te vertellen?
Of het verhaal van je familie, vrienden of kennissen? En ben je niet bang van humor, diepgang of ontroering.

Droom je stiekem van een eigen one-(wo)manshow... Dan ben je welkom in de nieuwe lessen
die we aanbieden!
Nele Goossens, cabaretière komt lesgeven.
Samen ontdek je de wereld van het cabaret!

•

Elke zaterdag van 14u tot 16u
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