STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - TIELT

! laatste info op www.academietielt.be | www.facebook.com/samwtielt
Tielt, juni 2017
Geachte ouders en leerlingen,
Het einde van het schooljaar staat voor de deur. Hierbij nog wat informatie die de overgang naar het volgend
schooljaar wat eenvoudiger kan maken.

Inschrijvingen en afhalen rapporten in de hoofdschool te Tielt
JUNI
Zaterdag 24 juni > 09u00-12u00
Maandag 26 juni >14u00-19u00
Dinsdag 27 juni > 14u00-19u00
Woensdag 28 juni > 14u00-19u00
Donderdag 29 juni > 14u00-19u00

AUGUSTUS - SEPTEMBER
Maandag 28 augustus > 14u00-19u00
Dinsdag 29 augustus > 14u00-19u00
Woensdag 30 augustus > 14u00-19u00
Donderdag 31 augustus > 14u00-19u00
En de hele maand september tijdens de openingsuren van het
secretariaat.

De getuigschriften L4, M3 en H3 worden uitgereikt op de prijsuitreikingsconcerten:
Tielt: zaterdag 24-06- 2017 om 18u00 ! OPGELET in OC De Fontein, Fonteinestraat 22, Pittem
Pittem: zondag 25-06-2017 om 10u30 in De Fontein
Aarsele: maandag 26-6-2017 om 19u00 in OC Aarsele
Wingene: woensdag 28-6-2017 om 19u00 CC De Wissel Zwevezele
Meulebeke: zaterdag 08-10-2017 om 10u30 in OC Vondel

Laatste lesdag: Donderdag 29 juni 2017 (geen lessen of inschrijvingen op vrijdag 30 juni)
Inschrijvingsdata afdelingen
Naast de vermelde data en uren kan er nog ingeschreven worden tot eind september voor de aanvang van elke les.
Alle leerkrachten zijn in hun klas aanwezig vanaf vrijdag 1 september.
De klassikale lessen (AMV, AVV, AMC, RS, MG) starten vanaf woensdag 6 september 2017
• Aarsele: oud gemeentehuis, Aarselestraat 4
- vrijdag 1 september van 15u30 tot 18u00
- dinsdag 5 september van 16u.00 tot 19u00
• Meulebeke: vondel, Karel van Manderstraat 26
– woensdag 28 juni van 14u00 tot 19u00
– woensdag 6 september van 14u00 tot 19u00
• Pittem: de fontein, Fonteinestraat 22
– Woensdag 28 juni van 13u00 tot 19u15
- vrijdag 1 september van 15u15 tot 19u15
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september
• Wingene: centrumschool (ingang via nieuwstraat)
– maandag 26 juni van 16u15 tot 17u30 (nieuwstraat)
– maandag 4 september van 16u15 tot 18u00 (nieuwstraat)
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september
• Zwevezele: vrije school “de regenboog”, Schoolstr. 8
– vrijdag 1 september van 15u15 tot 17u30 en voor de aanvang van elke les in september

Inschrijvingsgelden – leeftijden berekend op 31/12 van dit jaar
• jonger dan 18 jaar:
65 € (verminderd tarief 42 €)
• tussen 18 en 24 jaar
129 € (geen attesten nodig van kinderbijslag)
• 25 jaar of meer:
307 € (verminderd tarief 129 €)
!!! Op onze website www.academietielt.be leest u meer over de kortingen
Per leerling wordt bovenop het inschrijvingsgeld een bijdrage van 8 euro betaald (1x te betalen per persoon)
om te voldoen aan onze verplichtingen inzake auteursrechten en gebruik van fotokopies
- Breng het rijksregisternummer mee van de leerling naar de inschrijving (te vinden op de identiteitskaart,
KIDS ID of ISI+).
- Indien u niet inschrijft in de hoofdschool te Tielt wordt het betalingsformulier per post verstuurd.

LAAT UW MAILADRES NAKIJKEN BIJ DE INSCHRIJVING • ZIE OOK OMMEZIJDE

Start van de lessen 2017-18
Start van de klassikale vakken vanaf woensdag 6 september. De leerkrachten individuele lessen zijn reeds in hun
klas aanwezig vanaf vrijdag 1 september. Contacteer hen tijdens de laatste week van juni of de eerste week van
september om uw juiste lesuur af te spreken.
• Alle leerlingen middelbare graad muziek vinden hieronder een schema met de uren voor AMC. Alle
samenspelgroepen sluiten bij één van deze AMC-lesuren of instrumenturen aan, zodat u slechts 1 keer naar de
academie moet komen. Leerlingen AMC3 zijn via SKOLA verwittigd door hun leraar ivm de Opera Uitstap.
• Alle leerlingen hogere graad muziek worden verzocht zich aan te melden bij de coördinator Karla Lieve Savat
voor het vormen van de groepen instrumentaal ensemble: woensdag 28 juni (16u00-19u00) of vrijdag 1 september
(16u00-19u00) of zaterdag 2 september (09u30-12u30)
• Leerlingen woord middelbare en hogere graad kregen via de post een aparte brief voor een ontmoetingsmoment
met de leerkrachten op woensdag 28 juni in de academie. U verneemt dan meer over uw lesuren volgend jaar en u
kan inschrijven. Indien nodig kunt u nadien nog uw vragen doorgeven via mail directie.samw@tielt.be

Enkele grepen uit het aanbod
Naast de bestaande cursussen en instrumenten kunt u volgend jaar ook terecht voor:
- ALGEMENE VERBALE VORMING (dictie) in AARSELE op woensdag van 12u00-13u00 (AVV1en2) en
13u00-14u00 (AVV3 en4)
- Indien genoeg interesse: SPECIALE NOTENLEERKLAS voor jongeren 12-18 jaar (onmiddellijk ook starten
met instrument) op donderdag 18u15-20u45. Voor meer info hierover: neem contact met de directeur.

We wensen de studenten veel succes toe met hun examens en iedereen een ontspannende vakantie.
Hartelijke groeten en tot binnenkort.
Bart Snauwaert, directeur
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DE BELANGRIJKSTE LESTIJDEN TE TIELT ONDER VOORBEHOUD
volledig uurrooster op www.academietielt.be

MUZIEK: AMV(notenleer) Tielt
L1A
maandag 16u15-17u15 + woensdag 13u00-14u30
L1B
dinsdag 16u15-17u45
+ donderdag 16u15-17u15
Andere klassen : zie website www.academietielt.be

MUZIEK: Middelbare graad (koppeling van 1uur AMC en 1 uur samenspel) in de hoofdschool teTielt
1° jaar A, B
1° jaar C
2° jaar A
2° jaar B
2° jaar C
3° jaar A
3° jaar B
3° jaar C

woensdag AMC 13u30 + Samenspel 14u30 voor piano, gitaar, houtblazers, koperblazers
zaterdag AMC 09u00 + Samenspel 10u00 voor piano en strijkers
woensdag AMC 14u30 + Samenspel 13u30 voor piano, gitaar, koperblazers, saxofoon
woensdag AMC 14u30 + Samenspel 15.30 voor houtblazers
zaterdag AMC 10u00 + Samenspel 11u00 voor piano, strijkers
woensdag Samenspel 15u30 + AMC 16u30 voor houtblazers
vrijdag AMC 17u15 + Samenspel 18u15 voor piano, gitaar en koperblazers
zaterdag Samenspel10u00 + AMC 11u00 voor piano, strijkers
Koppelingen samenspel voor harp en accordeon op donderd. met de les instrument; AMC
keuze uit lesuren hierboven
Koppeling samenspel voor slagwerk: op woensdag of zaterdag gekoppeld met AMC of
Instrument
Wie vragen of problemen heeft wendt zich tot de directeur of de leerkracht.

WOORD: AVV (dictie) - Tielt
1
2
3
4

woensdag 14u30-15u30
woensdag 13u30-14u30
woensdag 13u30-14u30
woensdag 14u30-15u30

ANDERE LESTIJDEN EN VOOR DE BIJAFDELINGEN: http://www.academietielt.be

