Heb je altijd al in het middelpunt van de be
langstelling willen staan? Of wil je je planken
koorts overwinnen? Kan je in de les nooit je
mond houden of schrijf je stiekem poëzie?
Hou je van avonturen en weet je met je energie
geen blijf? Of wil je een tekst overtuigend leren
brengen: tragedie, komedie... het komt allemaal
aan bod.
In de studierichting woord leren kinderen vanaf
8 jaar technisch en creatief omgaan met taal en
poëzie. Vanaf de middelbare graad bieden we
de vakken voordracht en drama/toneel aan.
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In de studierichting muziek kan je volgende
instrumenten leren bespelen: blokfluit, dwars
fluit, altfluit, basfluit, klarinet, basklarinet, saxo
foon, hobo, trompet, trombone, bugel, slag
werk, viool, altviool, cello, contrabas, gitaar,
luit, elektrische gitaar, basgitaar, piano, orgel,
klavecimbel, zang, stemvorming.
Verplichte omringingsvakken zijn algemene
muzikale vorming (AMV) in de lagere graad en
algemene muziekcultuur (AMC) in de middel
bare graad. Je kiest vanaf dan ook uit samen
spel/ensemble, begeleidingspraktijk (akkoord
instrumenten) of koor.
  In de klassieke opleiding maak je vanaf de
middelbare graad de keuze tussen de optie
instrument en de optie samenspel. Voor een
aantal instrumenten kan je ook opteren voor
de optie jazz en lichte muziek (JALM).

Daarnaast zijn er ook opleidingen muziekinitiatie
voor 6- tot 8-jarigen, muziekschriftuur (AMT),
muziek beluisteren (luisterpraktijk) en muziek
geschiedenis.
Dank zij de steun van de gemeente Dilbeek
organiseren we sinds enkele jaren een cursus
singer-songwriting. Voor gitaristen die het zingen en dichten niet kunnen laten...

WOORD*

DANS*
In de studierichting dans ontdekken kinderen
vanaf 6-jaar op een speelse manier ruimte,
ritme, muziek en beweging. Vanaf 8 jaar leren
ze de basistechnieken van klassiek ballet en
wordt er aandacht geschonken aan moderne
dansvormen. Techniek en creativiteit gaan hand
in hand. In de middelbare en hogere graad
worden deze vaardigheden verder ontwikkeld.
Vanaf 2008-09 starten we met een cursus he
dendaagse dans.

INSCHRIJVEN?
Leeftijd
Je kan vanaf 6 jaar initiatielessen dans of muziek
volgen. Als je 8 bent kan je beginnen met AMV,
klassieke dans en/of woord. Een maximum
leeftijd is er niet. Voor volwassenen worden de
cursussen afzonderlijk ingericht en zijn er aan
gepaste evaluatievormen. Voor kinderen met leer
problemen organiseren we een bijzonder klasje
AMV.
Wanneer
-in juni: Je kan je inschrijven voor het volgende
academiejaar vanaf 23 juni 2008 tot en met 30
juni op werkdagen van 14u tot 19u (uitgezonderd
woensdag 25 juni tot 17u) en op zaterdag van 09u
tot 13u.
-in augustus: We zijn terug open vanaf 25 augustus,
elke werkdag tussen 14 en 19u.
-in september: Je kan je tot eind september in
schrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat. De lessen starten op maandag 1 september,
dus hoe later je inschrijft, hoe meer lessen je mist.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 08-09
bedraagt voor:
- volwassenen: € 180,- volwassenen, verminderd tarief: € 105,- jongeren: € 60,- jongeren, verminderd tarief: € 40,Mee te brengen bij je inschrijving
Schrijf je je voor de eerste keer in? Breng dan zeker
je identiteitskaart of SIS-kaart mee. We moeten
immers je rijksregisternummer registreren.
Volgde je al lessen in een andere academie?
Breng dan je behaalde getuigschriften of attesten
mee.
Volgt iemand van je gezin of jijzelf les in een an
dere academie, breng dan ook deze inschrijvings
bewijzen mee. Hiermee krijg je korting.
We aanvaarden opleidingscheques (voor werknemers).
Wil je meer weten over onze visie, werking, uur
roosters, nieuwbouw,…: surf naar www.academie.
dilbeek.be

* WOORD en DANS zijn studierichtingen die enkel voor jongeren onder 18 jaar toegankelijk zijn.
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