Specialisatiegraad MUZIEK (d.d. 26.10.2020)
Combi 4de graad + SG

Doel
De specialisatiegraad aan De Academie Londerzeel richt zich op de “uitmuntende leerlingen”
zoals letterlijk beschreven in het nieuwe decreet DKO van 28 februari 2018. De SG legt de
focus op het geïndividualiseerd kunstenaarschap.
Deze Combi 4de graad + SG is hoofdzakelijk gericht op de leerlingen die willen doorstromen
naar het hoger kunstonderwijs en kunnen aantonen hiervoor over het nodige artistiek
potentieel te beschikken.

Toelating
1. Vanaf graad 3.3 kan de aanmelding gebeuren via een aanmeldingsformulier dat terug
te vinden is op de website van de academie, weliswaar in samenspraak met de
leerkrachten. Deze aanvraag moet vóór Toonmoment 2 (UP- of INTERGRADE
naargelang de graad) ingediend worden.
In deze aanvraag worden de artistieke en technische mogelijkheden en de juiste
motivatie om het schooljaar nadien de 4de graad in combinatie met de SG te volgen,
in kaart gebracht.
De externe jury in samenspraak met de leerkrachten en de voorzitter beoordeelt
tijdens TM 2 de uitvoering en het intrinsieke artistieke potentieel van de leerling en
geeft dan al dan niet de toelating om het jaar nadien te starten met de SG in Combi
met de 4de graad.
Een verdere selectie gebeurt voor eind juni door de specialisatiecommissie op basis
van de beoordeling en de beschikbare plaatsen. Nadien wordt de leerling door de
directeur via een gemotiveerde beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht van het
resultaat.

2. Leerlingen die in een andere academie in de 4de graad les volgen en bijkomend een
specialisatiegraad in de Academie Londerzeel wensen te volgen, volgen de
procedure zoals bepaald in SG na 4.3 (punt 2).

Inhoud
Gedurende twee jaren, twee lestijden per week, keuze uit alle vakken die in het domein
muziek in de 4de graad in de academie worden aangeboden. De samenstelling van het
lessenpakket gebeurt in overleg met de leerkracht(en) en de directie.

Bijkomende opdrachten
Van leerlingen die toegelaten worden, verwachten we het volgende:
→ deelname aan minstens één aperitiefconcert (onze eigen concertreeks) met één van of
met beide vakken

Evaluatie
De evaluatie gebeurt op basis van het individueel leerpad met specifieke leerdoelen die zijn
vastgelegd voor beide vakken.
→ in 4.3: deelname aan het TOPGRADE TM met een verzwaard programma dat qua niveau
overeenkomt met wat men als toelatingsproef in het hoger kunstonderwijs mag verwachten.

SG na 4.3

Doel
De specialisatiegraad na 4.3 richt zich in De Academie Londerzeel op de “uitmuntende
leerlingen” zoals beschreven in het nieuwe decreet DKO van 28 februari 2018.
Hier ligt de focus evenwel op de leerlingen die zich willen verdiepen in de
muzikaal/technische aspecten van hun instrument. Samen met een stilistische verdieping en
een verruiming van het repertoire wordt er gestreefd om de podiumpresentatie naar een
permanent hoger niveau te tillen. Authenticiteit en autonomie zijn evident aantoonbaar in hun
ontwikkeling.

Toelating
1. Leerlingen die in 4.3 afstuderen en de specialisatiegraad willen opstarten volgen
deze procedure:
Vanaf graad 4.3 kan de aanmelding gebeuren via een aanmeldingsformulier dat terug
te vinden is op de website van de academie, weliswaar in samenspraak met de
leerkrachten. Deze aanvraag moet vóór Toonmoment 2 (TOPGRADE) ingediend
worden.
In deze aanvraag worden de artistieke en technische mogelijkheden en de juiste
motivatie om het schooljaar nadien de specialisatiegraad te volgen in kaart gebracht.
De externe jury beoordeelt tijdens TM 2 in samenspraak met de leerkrachten en de
voorzitter de uitvoering en het intrinsieke artistieke potentieel van de leerling en
bepaalt of deze leerling al dan niet kan starten met de SG. Een verdere selectie
gebeurt voor eind juni door de specialisatiecommissie op basis van de beoordeling en
de beschikbare plaatsen. Nadien wordt de leerling door de directeur via een
gemotiveerde beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat.

2. Kandidaten die elders of meer dan een jaar geleden aan De Academie Londerzeel
afstudeerden, kunnen zich voor 31 augustus aanmelden via een
aanmeldingsformulier dat terug te vinden is op de website van de academie.

Deze kandidaten kunnen worden toegelaten tot de specialisatiegraad via een korte
auditie en een gesprek tijdens de eerste week van september.
Tijdens deze auditie van ongeveer 10 minuten worden 2 werken gespeeld, geheel of
gedeeltelijk, van verschillend karakter en tijdsperiode. We kijken naar verworven
competenties en naar het artistiek potentieel. In een gesprek wordt gepeild naar de
achtergrond en motivatie om deze specialisatiegraad te volgen. Een verdere selectie
gebeurt in de loop van september door de specialisatie commissie op basis van de
beoordeling en de beschikbare plaatsen. Nadien wordt de leerling door de directeur
via een gemotiveerde beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat.

Inhoud
Gedurende twee jaren, twee lestijden per week, keuze uit alle vakken die in het domein
muziek in de 4de graad die in de academie worden aangeboden. De samenstelling van het
lessenpakket gebeurt in overleg met de leerkracht(en) en de directie.

Bijkomende opdrachten
Van leerlingen die toegelaten worden, verwachten we, gespreid over de twee jaren, het
volgende: → deelname aan minstens één aperitiefconcert (onze eigen concertreeks) met
één van of met beide vakken
→ de leerling organiseert in S.2 zelf een klein concert Extra Muros samen met andere
leerlingen specialisatie, regelt locatie, promotie, uitgewerkt programmaboekje,... met
een programma van minstens 30' solo en/of in kamermuziekverband en waarop de eigen
leraar aanwezig is (deze maakt ook een feedbackformulier op).
Dit toonmoment maakt deel uit van de eindevaluatie van de specialisatiegraad.

Evaluatie
De evaluatie gebeurt op basis van het individueel leerpad met specifieke leerdoelen dat is
vastgelegd voor beide vakken.

Aanmeldingsformulier
→ combi 4de graad + SG
→ SG na 4.3
1. Overzicht van je vooropleiding en je relevante andere activiteiten.
2. Je motivatie waarin je vermeldt waarom je wil specialiseren.
3. Je visie op de opleiding specialisatie met vermelding van de vakken die je wenst te
volgen.

