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STEDELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD

nieuwe kansen vanaf 1 september 2018

VOOR IEDEREEN...
...OOK VOOR JOU
Na bijna 30 jaar wordt vanaf volgend schooljaar een nieuw decreet van
kracht. De Vlaamse academies krijgen hiermee alle kansen om hun eigen
kunstonderwijs te ontwikkelen en volledig aan te sluiten bij de lokale kunst- en
cultuurscène.
Ook de Tieltse academie voor muziek en woord voert een aantal nieuwe
accenten door: o.a. een lagere instapleeftijd vanaf 6 jaar, specialisatiegraden,
extra vakken en instrumenten en nog veel meer.
Kinderen, jongeren of volwassenen krijgen hiermee een nieuwe en unieke kans
om verborgen talenten te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen.
Onze enthousiaste en gedreven lesgevers laten je een ongeëvenaard speel- en
podiumplezier ervaren. We dompelen je onder in een artistiek en creatief
kunstenbad waarmee je extra glans geeft aan je persoonlijkheid.
Zo schenk je - samen met ons - meer plaats aan de verbeelding en ontwikkel
je nieuwe vaardigheden die je leven intenser kleuren.
Tot heel binnenkort?
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muziek
1° graad (2 jr)

domeinoverschrijdend
muziek èn woord
6-7 jaar

2° graad (4 jr)

Vanaf 8 jaar
of 3° leerjaar

2° graad (3 jr)

Vanaf 12 jaar

3° graad (3 jr)

Jongeren en Volw.

3 lesuren/week

Tielt*

4° graad (3 jr)

Jongeren en Volw.

2 lesuren/week

Tielt*

2 lesuren/week

Tielt*

Specialisatiegr. (2 jr)

1 lesuur/week

3 lesuren/week

Tielt & alle
vestigingsplaatsen
Tielt & alle
vestigingsplaatsen*
Tielt*

* Beperktere instrumentenkeuze buiten Tielt
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woord
1° graad (2 jr)

domeinoverschrijdend
muziek èn woord
6-7 jaar

1 lesuur/week

Tielt & alle
vestigingsplaatsen

2° graad (4 jr)

Vanaf 8 jaar
of 3° leerjaar

1 lesuur/week

Tielt & alle
vestigingsplaatsen

3° graad (3 jr)

Jongeren en
Volwassenen

2 lesuren/week

Tielt

4° graad (3 jr)

Jongeren en
Volwassenen

2 lesuren/week

Tielt

2 lesuren/week

Tielt

Specialisatiegr. (2 jr)
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1° GRAAD
6-7 JAAR

podiumkriebels
1 lesuur per week
in Tielt, Aarsele, Meulebeke, Pittem,
Wingene, Zwevezele
Speciaal voor 6-7 jarigen organiseert
onze academie de nieuwe richting
podiumkriebels.
Dit is een domeinoverschrijdende
initiatie waarin zowel muziek als
woord aan bod komen.

In podiumkriebels maken kinderen
op een speelse en ongedwongen
manier kennis met muziek, woord en
beweging.
Een pientere rups neemt iedereen
mee op een breed muzische
ontdekkingsreis.
Podiumkriebels is de ideale
warmmaker om later vol
enthousiasme de stap te zetten naar
muziek en/of woord in het derde
leerjaar.
Ga ook jij mee op ons muzisch
avontuur? Schrijf dan snel in voor
podiumkriebels.

lesuren op
blz. 12
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2° GRAAD

kinderen 8 tot 12 jaar of
jongeren en volw. +12

muziek

Vanaf 8 jaar/3° leerjaar
3 lesuren per week:
• 1 uur instrument of zang
• 2 uur muziekatelier

JONGEREN

In de 2° graad jongeren werken we 4 jaar
lang aan de basisvaardigheden voor
muziek.
Vanaf het 1° jaar kan je starten met
instrument. Een lijst van alle
instrumenten kan je vinden op onze
website.
Voor wie nog geen instrumentenkeuze
kan maken bestaat de kans om in het 1°
jaar aan te sluiten bij ons kinderkoor
‘Banzaï!’. Als je 8 jaar bent stap je in in
de 2° graad, ook al heb je de lessen
Podiumkriebels niet gevolgd.

VOLWASSENEN

Ook voor jongvolwassenen (vanaf 12
jaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar)
bestaat deze opleiding. Deze duurt
slechts 3 jaar met ook hier 3 lesuren per
week.
De inhoud is uiteraard aangepast aan de
leeftijd. Het muziekatelier volwassenen
kan je op 1 avond volgen. De
instrumentenles is steeds af te spreken
met je leerkracht. Als je vroeger al
muziek hebt gestudeerd, kan je eventueel
in een hoger leerjaar starten (na overleg
met de directeur en de leerkracht).
Waar: enkel in Tielt

In muziekatelier werk je aan een
muzikale en culturele vorming
gecombineerd met groepsmusiceren. Dat
kan in de vorm van zingen of met
instrument.
Waar: alle vestigingsplaatsen
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2° GRAAD
8 tot 12 jaar

woord

Vanaf 8 jaar/3° leerjaar
1 lesuur per week

Of ben je een beetje verlegen om in
een groep iets te zeggen?

Ben je een echte spraakwaterval?
Droom je ervan om toneel te spelen
of misschien een rol te bemachtigen
in je favoriete TV-serie?

Dan is het woordatelier helemaal iets
voor jou!

Wil je graag leren goochelen met
klanken, spontaan gedichtjes uit je
mouw schudden of gewoon gezellig
creatief zijn met taal?

In woordatelier kan je op elke
leeftijd instappen. Wie 12 jaar is of
ouder start meteen in de 3° graad
woord.
Waar: in alle vestigingsplaatsen
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3° GRAAD
vanaf 12 jaar

muziek

Vanaf 12 jaar
3 lesuren per week

Wie de 2° graad muziek afwerkte of
reeds een vooropleiding genoten
heeft kan starten in de 3° graad.
In deze 3 jaar durende opleiding zijn
er verschillende mogelijkheden. We
lijsten ze hier voor jullie eens
allemaal op.

Opties Klassiek, Oude Muziek of
JazzPopRock

De inhoudelijke invulling is in elke
optie uiteraard verschillend. Er zijn
aparte lesuren voor volwassenen.
> De vakken groepsmusiceren en
muzieklab kunnen in 1 lesblok
gevolgd worden.

Optie Muziek schrijven

In deze optie volg je 3 lesuren per
week.

- 1uur muziektheorie.
- 2uur keuzevakken, te kiezen uit
muzieklab of compositie of instrument.

In deze opties volg je 3 lesuren per
week.

Verzin je zelf liedjes? Ben je
nieuwsgierig naar de bouwstenen
van de muziek? Wil je je eigen
soundtrack maken? Dan ben je hier
aan het juiste adres!

In muzieklab bouwen we verder aan
de muzikale en culturele vorming.
We beluisteren actief muziek, we
musiceren samen, we schetsen de
theoretische en historische
achtergrond en ook compositie krijgt
aandacht.

Optie Experimentele muziek en
Optie Muziek Beluisteren

- 1uur instrument of zang.
- 1uur groepsmusiceren of begeleidingspraktijk.
- 1 uur muzieklab (met diverse keuzes)

Zie blz. 18 en 19

Waar: enkel in Tielt
(Sommige instrumenten wel in bepaalde
vestigingsplaatsen)
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3° GRAAD
vanaf 12 jaar

woord

Vanaf 12 jaar
2 lesuren per week
> De 2 lesuren woordlab kunnen in 1
lesblok gevolgd worden.
Wie de 2° graad woord afwerkte of
minimum 12 jaar is kan starten in de
3° graad.

Jongeren (12-15 jaar)

2u/week les in het woordlab.
Enerzijds leer je via spel, kleine
tekstjes en veel
improvisatieoefeningen de
technieken van het toneelspel.
Daarnaast speel je met woorden,
gedichten, teksten en monologen in
een mooie taal. Je leert vertellen en je
uitleven in de gevoelswereld van
teksten en personages.

Volwassenen (+15j)

2u/week les in het woordlab.
1 uur daarvan kan je in samenspraak
met de leerkracht kiezen tussen 3
mogelijkheden:

> in verteltheater werk je met
verhalen en poëzie. Ben je iemand
die mensen wil ontroeren, aan het
lachen brengen … stil doen
worden? Dan is verteltheater echt iets
voor jou! Met video en muziek
maken we het helemaal jouw ding!
> in speltheater ontdek je via spel,
kleine tekstjes en veel
improvisatieoefeningen de
technieken van het toneelspel.
> in spreken en presenteren leer je
spreken voor een groep, debatten
leiden, speeches maken en live
brengen.
Deze 3 keuzemogelijkheden vind je
ook uitgebreider terug in de
aansluitende 4° graad.
Enkel in Tielt
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de belangrijkste
lestijden

1° graad podiumkriebels
(woord & muziek)

MINIMUM LEEFTIJD

PLAATS

JAAR

DAG EN UUR

6 jaar of 1° leerjaar
6 jaar of 1° leerjaar
6 jaar of 1° leerjaar
6 jaar of 1° leerjaar

Tielt
Tielt
Tielt
Tielt

1+2
1+2
1+2
1+2

zat 13.30-14.30
ma 16.15-17.15
ma 17.15-18.15
di 16.15-17.15

6 jaar of 1° leerjaar

Aarsele

1+2

vrij 15.30-16.30

6 jaar of 1° leerjaar
6 jaar of 1° leerjaar

Meulebeke
Meulebeke

1+2
1+2

woe 13.30-14.30
woe 14.30-15.30

6 jaar of 1° leerjaar

Pittem

1+2

vrij 15.30-16.30

6 jaar of 1° leerjaar
6 jaar of 1° leerjaar

Wingene
Wingene

1+2
1+2

woe 11.20-12.20
woe 12.20-13.20

6 jaar of 1° leerjaar

Zwevezele

1+2

vrij 15.15-16.15

2° graad woordatelier

minimumleeftijd 8 jaar of 3° leerjaar
PLAATS

JAAR

DAG EN UUR

Tielt
Tielt
Tielt
Tielt

1
2
3
4

wo 14.30-15.30
wo 13.30-14.30
wo 14.30-15.30
wo 13.30-14.30

Aarsele
Aarsele
Aarsele

1+2
3
4

wo 12.00-13.00
wo 13.00-14.00
wo 14.00-15.00

Meulebeke
Meulebeke
Meulebeke
Meulebeke

1
2
3
4

vri 16.30-17.30
vri 15.30-16.30
vri 18.30-19.30
vri 17.30-18.30

Pittem
Pittem
Pittem
Pittem

1
2
3+4
3+4

vri 15.30-16.30
vri 16.30-17.30
vri 17.30-18.30
vri 18.30-19.30

Wingene
Wingene
Wingene

1+2
1+2
3+4

wo 11.20-12.20
wo 12.20-13.20
wo 13.20-14.20

Zwevezele
Zwevezele
Zwevezele

1+2
3+4
1+2

vri 15.15-16.15
vri 16.15-17.15
vri 17.15-18.15
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de belangrijkste
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lestijden
2° graad muziekatelier

minimumleeftijd 8 jaar of 3° leerjaar
PLAATS

JAAR

DAG EN UUR

Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

ma 16.15-17.15
di 16.15-17.15
ma 17.15-18.15
di 17.15-18.15
ma 18.15-19.15
di 18.15-19.15
ma 19.15-20.15
di 17.15-18.15

+
+
+
+
+
+
+
+

wo 13.30-14.30
do 16.15-17.15
wo 14.30-15.30
do 17.15-18.15
wo 15.30-16.30
do 16.15-17.15
wo 16.30-17.30
do 17.15-18.15

Aarsele
Aarsele
Aarsele
Aarsele

1
2
3
4

di 16.20-17.20
di 17.20-18.20
di 18.20-19.20
di 19.20-20.20

+
+
+
+

vri 15.30-16.30
vri 15.30-16.30
vri 16.30-17.30
vri 16.30-17.30

Meulebeke
Meulebeke
Meulebeke
Meulebeke

1
2
3
4

wo 13.30-14.30
wo 14.30-15.30
wo 15.30-16.30
wo 16.30-17.30

+
+
+
+

vri 15.30-16.30
vri 16.30-17.30
vri 17.30-18.30
vri 18.30-19.30

Pittem
Pittem
Pittem
Pittem

1
2
3
4

wo 13.30-14.30
wo 14.30-15.30
wo 15.30-16.30
wo 16.30-17.30

+
+
+
+

vri 16.30-17.30
vri 17.30-18.30
vri 18.30-19.30
vri 18.30-19.30

Wingene
Wingene
Wingene
Wingene

1
2
3
4

ma 16.30-17.30
ma 17.30-18.30
ma 16.30-17.30
ma 17.30-18.30

+
+
+
+

do 16.30-17.30
do 17.30-18.30
do 16.30-17.30
do 17.30-18.30

Zwevezele
Zwevezele
Zwevezele
Zwevezele

1
2
3
4

di 16.20-17.20
di 17.20-18.20
di 18.20-19.20
di 19.20-20.20

+
+
+
+

vri 16.15-17.15
vri 16.15-17.15
vri 17.15-18.15
vri 17.15-18.15

2° graad muziekatelier

jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar
PLAATS
Tielt
Tielt
Tielt

JAAR
1
2
3

DAG EN UUR
ma 18.45-20.45
do 18.45-20.45
wo 18.45-20.45
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STEDELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
4° GRAAD

muziek

3-jarige opleiding
2 lesuren per week

Wie de 3° graad muziek afwerkte of
reeds een vooropleiding genoten
heeft kan starten in de 4° graad. Je
volgt 2u/week les. Er zijn
verschillende opties:

Opties Klassiek, Oude Muziek of
Jazz-Pop-Rock

In deze opties volg je een opleiding
tot ofwel vertolkend ofwel creërend
muzikant, met 1u/w instrumentles of
compositie, en daarnaast 1u/w een
keuzevak. Dit zijn de mogelijkheden:
- groepsmusiceren
- begeleidingspraktijk
- muziektheorie
- muziekgeschiedenis
- muzieklab experimenteel
- muziekatelier specialisatie
Wil je je verder bekwamen op je
instrument, muziek beluisteren of
muziek componeren? Ben je een fan
van jazz, pop, rock of eerder van

klassiek? Of oude muziek? Elk van
deze opties opent een aparte wereld.
In de 4° graad kan je deze verder
verkennen via een keuze voor de
vakken die jou het meest interesseren.
Je kan bv. aansluiten bij de vele kleine
of grote ensembles van de academie.

Optie Experimentele muziek
Optie Muziek Beluisteren
Zie blz. 18 en 19

Waar: enkel in Tielt
(sommige instrumenten
wel in de vestigingsplaatsen)
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4° GRAAD

woord

3-jarige opleiding
2 lesuren per week
Enkel in Tielt

Wie de 3° graad woord afwerkte of reeds
een vooropleiding heeft genoten, start in
de 4° graad. Je volgt gedurende 3 jaar
2u/w les: 1u per week dramalab en 1u
naar keuze. Dit zijn de 7
keuzemogelijkheden:
Verteltheater (vroeger voordracht)
Speltheater (vroeger toneel)
Spreken en presenteren (vroeger
welsprekendheid)
Zie beschrijving bij 3° graad woord.
NIEUW: Theatermaken/
Improvisatietheater
Hou jij zowel van spelen als creëren?
Samen met anderen maak èn speel je
tijdens deze lessen je eigen voorstelling.
We werken aan je spreekvaardigheid en
lichaamstaal. Je leert je eigen theatertaal
ontwikkelen. We gaan aan de slag met
(theater)teksten, filmfragmenten, muziek,
beeldmateriaal, improvisatieoefeningen... Samen met anderen maak
je een bijzondere voorstelling.

NIEUW: Cabaret & Comedy
Je leert het metier van de cabaretier: je
vertelt verhalen, brengt mensen aan het
lachen, maar weet ze ook te ontroeren.
De belangrijkste drijfkracht blijft het
gesproken woord, maar ook kleinkunst
en andere vormen van expressie kunnen
aan bod komen. Cabaret is maatwerk: de
vorm waarin je dit doet is vrij te kiezen.
NIEUW: Theaterregisseur
Hier leer je spelers coachen naar
verrassende theatervoorstellingen. Je leert
technieken om repetities effectief en
inspirerend vorm te geven, spannend
theatraal materiaal uit je spelers te halen
en diverse vormen van theatermaken toe
te passen op de scène.
Optie Schrijver
Zie blz. 19
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STEDELIJKE ACADEMIE
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EXTRA
Optie Muziek Beluisteren

Muziek is een onuitputtelijke bron van voortdurende verwondering en pure
extase. In deze luistercursussen ontsluieren we voor jou graag een boek vol
geheimen: van het gregoriaans tot vandaag, van opera tot musical, van wals
tot tango, van Bach tot Django Reinhardt…
• In de 3° graad volg je 3 lesuren per week:
op maandag van 18.30u-20.30u muziek beluisteren
daarnaast 1u naar keuze (met de directeur te bespreken).
• In de 4° graad volg je 2 lesuren per week, en heb je 2 keuzemogelijkheden:
op woensdag 19.15u-21.15u of op vrijdag 18.15u-20.15u .

Muzieklab Experimentele Muziek

Welkom in de wondere wereld van de elektronische muziek, waar we je
volledig onderdompelen in dit digitaal (of was het nu analoog?) bad!
Leer hedendaagse DJ-technieken of het remixen van je favoriete song.
Zowel notatie-software (Sibelius, Musescore, ....) als DAW’s (Ableton, Reaper,
Cubase, Logic, …) komen aan bod.
Maak kennis met onmisbare protocollen als MIDI en vind je weg terug in een
muziekstudio. Eens je de basisbegrippen onder de knie hebt, staat creëren
centraal en surf je als geen ander op je eigen gecreëerde elektronische golven!
Lessen op woensdag 18.00u tot 19.00u. Wie hiervoor interesse heeft, neemt
contact op met de directie.

Koren voor kinderen, jongeren en volwassenen

Wie graag zingt, is meer dan welkom in één van de koren van de academie!
Meer info bij de directeur.
lesuren op
academietielt.be
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STEDELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
EXTRA

Optie Schrijver

Ben je gebeten door taal en wil je aan de slag met verhalen, gedichten of
podiumteksten?
Je bent 3 jaar welkom voor 3 lesuren per week in de les ‘schrijven’.
Deze cursus is dé uitgelezen plek om je eigen pennenstreken te verkennen en
te verfijnen. Samen met een kleine groep gemotiveerde medeschrijvers oefen
je stijl en taal. Je experimenteert met allerlei genres en je krijgt uiteraard ook
het werk van professionals voorgeschoteld.
De les gaat door op maandagavond van 19.00u tot 22.00u .

NIEUW: Specialisatie

2-jarige opleiding met 2u/w.
Deze 2-jarige vervolgopleiding richt zich tot leerlingen die zich wensen te
specialiseren. Dit kan zowel in het domein Muziek als in Woord. Je werkt in
overleg met de leerkracht en de directeur een eigen project uit en kiest
hiervoor 2 vakken uit het volledig aanbod van de academie.
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wegwijs
randinfo
Onze vestigingsplaatsen

• Tielt, Lakenmarkt 4 & Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42
• Aarsele, Oud Gemeentehuis , Aarselestraat 4
• Pittem, Fonteinestraat 22
• Meulebeke, Karel van Manderstraat 28
• Wingene, Nieuwstraat 16
• Zwevezele, De Regenboog, Regenboogstraat 50

Inschrijvingen

We schrijven in tijdens de laatste week van juni en de hele maand
september. Kijk op www.academietielt.be

Inschrijvingsgelden en Kortingen

• De meest actuele inschrijvingsgelden zie je op www.academietielt.be
• Wie inschrijft voor muziek èn woord krijgt korting, ook wie inschrijft in
een andere academie (bv. beeldende kunsten).
• Kinderen -12 jaar krijgen een fiscaal attest.
• Voor een aantal categorieën zijn er sociale kortingen: o.m.
uitkeringsgerechtigde werklozen, mindervaliden, leefloon...
Meer info op www.academietielt.be

Instrument huren

Een aantal instrumenten (strijkers, blazers, harp, accordeon, xylofoon)
kan gehuurd worden in de academie voor een termijn van ongeveer
twee jaar of zolang de voorraad strekt. Info op het secretariaat.
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STEDELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
wat wordt wat?
HUIDIGE NAAM

NIEUW DECREET

Studierichting Muziek
Domein Muziek
Initiatie ...................................................................1° graad: Podiumkriebels
Lagere graad ...........................................................2° graad
Algemene Muzikale Vorming + samenzang ............Muziekatelier
Middelbare graad ....................................................3° graad
Algemene Muziek Cultuur .......................................Muzieklab
Samenspel ...............................................................Groepsmusiceren instrumentaal
Koor ........................................................................Groepsmusiceren vocaal
Algemene Muziek Theorie .......................................Muziektheorie
AMC + Luisterpraktijk volwassenen .........................Muziek beluisteren
Optie samenspel of optie instrument .......................Klassiek of oude muziek
Optie Jazz-Lichte Muziek ........................................Optie Jazz-Pop-Rock
Hogere graad ..........................................................4° graad
Instrumentaal ensemble ..........................................Groepsmusiceren instrumentaal
Lyrische kunst .........................................................Groepsmusiceren vocaal
Begeleidingspraktijk ................................................Begeleidingspraktijk
Muziekgeschiedenis ................................................Muziek beluisteren

Studierichting Woord
Domein Woord(kunst-drama)
Initiatie ...................................................................1° graad Podiumkriebels
Lagere graad ...........................................................2° graad
Algemene Verbale Vorming .....................................Woordatelier
Middelbare graad ....................................................3° graad
Drama + voordracht jongeren .................................Woordlab
Verbale vorming volwassenen .................................Woordlab
Toneel volwassenen.................................................Speltheater
Voordracht volwassenen..........................................Verteltheater
Welsprekendheid volwassenen ................................Spreken en Presenteren
Hogere graad ..........................................................4° graad
Repertoirestudie ......................................................Dramalab
Toneel .....................................................................Speltheater
Voordracht ..............................................................Verteltheater
Welsprekendheid ....................................................Spreken en Presenteren
Literaire Creatie .......................................................Schrijven
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contact
Stedelijke Academie
voor Muziek & Woord
Lakenmarkt 4
8700 Tielt
•
051 42 82 60
•
samw@tielt.be
www.academietielt.be

https://dashboardtieltleerling.weebly.com

•
samwtielt

V.U.: Bart Snauwaert, Lakenmarkt 4, Tielt
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