Academie voor Beeld, Muziek & Woord Stad Menen

Infobrochure opleidingsstructuur
De opleidingsstructuur bestaat binnen onze Academie uit drie artistieke domeinen:
1. Muziek
2. Woordkunst-Drama
3. Beeldende en Audiovisuele Kunsten (campus Academie Beeld)
Elk domein bestaat uit vier graden. Elke graad geeft een bepaald competentieniveau aan,
bestaat uit verschillende leerjaren en bevat verschillende opties en studierichtingen. Na het
voltooien van alle graden bestaat er nog de mogelijkheid om een kortlopende studierichting
specialisatie te volgen.

Muziek
De eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar (1ste en 2de leerjaar)
Heeft uw kind interesse in vertellen, zingen, rijmen of muziek maken? Dan is deze cursus iets voor
hem/haar! Wij bieden initiatie muzikale en verbale vorming aan voor zes- en zevenjarigen. De cursus
Klankkriebels beslaat 2 leerjaren van telkens 1 uur/week. Ze gaan er aan de slag met
muziekinstrumentjes of hun eigen stem, en ontdekken wat je kunt vertellen met je lichaamstaal.
Vak ‘KLANKKRIEBELS’ Domeinoverschrijdende initiatie met Muziek én Woord
•
•
•
•

MUZIEK- en WOORDKRIEBELS komen evenwaardig aan bod. Elke klas
wordt begeleid door 2 leerkrachten, één van woord en één van muziek.
1 uur/week
De lessen worden georganiseerd in graadsklassen.
Deze lessen kunnen gevolgd worden in Menen, Wevelgem en Geluwe.

Vak ‘KLANKKRIEBELS’ Muziekinitiatie
•
•
•
•

In deze lessen ligt het accent vooral op MUZIEKKRIEBELS, maar er wordt ook een
link gelegd met woordkriebels. De klas wordt begeleid door één leerkracht muziek.
1 uur/week
De lessen worden georganiseerd in graadsklassen.
Deze lessen kunnen gevolgd worden in alle vestigingsplaatsen van de Academie,
met uitzondering van Geluwe.
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De tweede graad:

voor kinderen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)
en tieners vanaf 15 jaar en volwassenen

Kinderen ____________________________________________________________
Vak ‘MUZIEKATELIER’
Het ‘echte’ werk start in de tweede graad en beslaat 4 schooljaren. In het vak Muziekatelier
(2uur/week) word je ingewijd in de geheimen van de muziek: noten lezen, maar er is ook veel ruimte
voor samen musiceren en zingen. Bovendien staat er een ‘first date’ op het programma met een
muziekinstrument of zangles klassiek naar keuze (1uur/week) of een muziekinstrument of zang jazzpop-rock naar keuze (1uur/week).*
•
•
•
•

•

Iedereen vanaf 8 jaar kan in deze graad starten en hoeft met andere woorden de eerste graad
niet gevolgd te hebben.
3 uur/week: 2 x 1 uur muziekatelier en 1 uur instrument of zang.
Je kan het vak muziekatelier in alle vestigingsplaatsen volgen.
Je start vanaf het eerste jaar met een instrument en kan kiezen uit volgende instrumenten: viool,
altviool, cello, contrabas, akoestische gitaar, elektrische gitaar, basgitaar, accordeon, piano,
orgel, trompet, cornet, bugel, hoorn, althoorn, trombone, bariton, euphonium, tuba, klarinet,
kleine klarinet, basklarinet, saxofoon (sopraan-, alt-, tenor en baritonsaxofoon), blokfluit,
dwarsfluit, piccolo, altfluit, hobo, althobo, fagot, contrafagot, slagwerk en zang
*Jazz-pop-rock kan alleen vanaf het 1e jaar.

NIEUW: ‘BLAZERSATELIER’
In deze klas zijn alle startende blazers én slagwerkers welkom. Naast je individuele instrumentles krijg
je twee uur aaneensluitend een groepsles waarin je alle praktische en theoretische basiskennis
aangeleerd krijgt via je eigen instrument.
•
•

2uur/week aaneensluitend: 1u muziekatelier en 1u groepsmusiceren (met je instrument).
Daarnaast volg je zoals hierboven, 1uur instrument.
Enkel in de hoofdschool Menen

Tieners en volwassenen Klassiek ________________________________________
Vak ‘MUZIEKATELIER Volw’
In dit vak leren de studenten noten lezen, maar is er ook veel ruimte voor samen musiceren en zingen.
Leerlingen starten onmiddellijk met een instrument. Tieners vanaf 15 jaar komen automatisch in dit
traject terecht. Tieners tussen 12 en 15 jaar kunnen ervoor kiezen dit traject te volgen of aan te sluiten
bij muziekatelier voor kinderen.
•
•
•
•

Voor startende tieners en volwassenen loopt de tweede graad voortaan ook over 4 jaar.
3 uur/week: 2 uur muziekatelier (aaneensluitend) en 1 uur instrument of zang.
Muziekatelier tieners en volwassenen kan enkel gevolgd worden in de hoofdschool te Menen
en de vestigingsplaats te Wevelgem.
Je start vanaf het eerste jaar met een instrument of zang – keuze uit alle instrumenten.

Tieners en volwassenen Jazz-Pop-Rock ___________________________________
Vak ‘MUZIEKATELIER Jazz-Pop-Rock’
Leerlingen kunnen reeds in de 2de graad starten met de volwaardige optie Jazz-Pop-Rock. Naast
hun keuze-instrument (1 uur per week) krijgen ze het aangepast vak Muziekatelier Jazz-Pop-Rock
(2uur/week) Hierbij ligt het accent op het gebruik van specifieke akkoorden en technieken binnen de
jazz-pop-rock-muziek.
•
•
•
•

Deze tweede graad loopt voor starters voortaan ook over 4 jaar.
3 uur/week: 2 uur muziekatelier JPR (aaneensluitend) en 1 uur instrument of zang JPR.
Instrumenten: piano, keyboard, akoestische en elektrische gitaar, basgitaar, slagwerk of zang
Muziekatelier Jazz-Pop-Rock voor tieners en volwassenen kan enkel gevolgd worden in de
hoofdschool te Menen.

De derde graad:

instromen vanuit de tweede graad

In deze graad worden de vaardigheden van de toekomstige muzikant verder ontwikkeld. Hier kunnen
de leerlingen zich verder bekwamen in het muziek spelen/zingen, zowel individueel als in groep.
Daarvoor kunnen ze terecht in één van deze drie mogelijke opties: Muziek Klassiek, Jazz-Pop-Rock
of Muziek Schrijven. Elke optie heeft zijn specifieke vakken.
Deze graad bestaat uit een driejarig traject met telkens 3x1 uur les/week.
In de cursus Muzieklabo Klassiek word je wegwijs gemaakt in de fascinerende wereld van de vele
muziekgenres. Er wordt net als in de 2de graad vooral vanuit de praktijk gewerkt. Je zal al spelend
veel achtergrondinformatie krijgen over de verschillende parameters, de opbouw en vormen in de
muziek en de diverse soorten instrumenten en hun ontstaansgeschiedenis. In het Muzieklabo willen wij
op een actieve wijze je luistervermogen stimuleren en ontwikkelen, o.a. ook door het beluisteren van
heel wat muziekfragmenten, het maken van een avontuurlijke studiereis én door concertbezoek.
De cursus Muziekcreatie Klassiek bestaat enerzijds uit de traditionele harmonieleer en muziekanalyse,
maar deze wordt anderzijds meteen ook creatief toegepast. Het is een eerste aanzet tot het maken van
eigen werken die uitgevoerd worden voor publiek.
Wie - naast het bespelen van een instrument - graag eigen muziek leert schrijven, kan terecht in de
optie Muziek Schrijven. Via een combinatie van de vakken muziekcreatie én compositie leer je
uitvoerig de nodige kennis en vaardigheden om je eigen muziek te creëren.

Optie Klassiek ________________________________________________________
• Drie vakken van telkens één lesuur
Vak 1: Instrument of Zang Klassiek
Vak 2: Groepsmusiceren Klassiek (Instrumentaal/Vocaal)* of Begeleidingspraktijk (enkel
voor piano en orgel)
Vak 3: Keuze tussen Muzieklabo Klassiek of Muziekcreatie Klassiek
*Groepsmusiceren kan via een alternatieve leercontext gevolgd worden. Dit verloopt via een aanvraag.

• NIEUW Extra keuzemogelijkheid in 3.3:
Vak 3 groepsmusiceren Klassiek Instrumentaal/Vocaal indien je vak 2 groepsmusiceren in een
alternatieve leercontext of begeleidingspraktijk volgt.

Optie Jazz-Pop-Rock __________________________________________________
•

•

Drie vakken van telkens één lesuur
Vak 1: Instrument/Zang JPR
Vak 2: Groepsmusiceren JPR Instrumentaal/Vocaal
Vak 3: Muzieklabo JPR
Je kan de optie alleen in de hoofdschool te Menen volgen.

Optie Muziekschrijven _________________________________________________
•

Drie vakken van telkens één lesuur
Vak 1: Instrument/Zang Klassiek
Vak 2: Muziekcreatie Klassiek (te volgen in Menen of in Lauwe)
Vak 3: Compositie Klassiek (te volgen in Menen)

De vierde graad:

instromen vanuit de derde graad

Deze graad bestaat uit een driejarig traject met telkens twee maal per week één uur les. Je volgt
opnieuw dezelfde optie als in de derde graad: klassiek of jazz-pop-rock. Per optie zijn er in deze graad
echter twee studierichtingen: Vertolkend Muzikant of Creërend Muzikant. Als vertolkend muzikant
specialiseer je je in het uitvoeren van bestaande muziek, terwijl je je als creërend muzikant ook focust
op het maken en/of schrijven van eigen muziek.


Wie de Optie Muziek Klassiek of de Optie Jazz-Pop-Rock succesvol heeft beëindigd in de
derde graad, kan zich in de vierde graad automatisch verder bekwamen in de studierichting
Vertolkend muzikant (of kan kiezen voor de studierichting Creërend Muzikant).



Wie de Optie Muziek Schrijven succesvol heeft beëindigd in de derde graad, kan zich in de
vierde graad automatisch verder bekwamen in de studierichting Creërend Muzikant (of kan
kiezen voor Vertolkend Muzikant).

Vertolkend muzikant _________________________________________________
OPTIE KLASSIEK
• Vak 1: Instrument/Zang Klassiek
• Vak 2: Groepsmusiceren Klassiek (Instrumentaal/Vocaal) of Begeleidingspraktijk (enkel voor
piano en orgel)
OPTIE JAZZ-POP-ROCK
• Vak 1: Instrument/Zang JPR
• Vak 2: Groepsmusiceren JPR (Instrumentaal/Vocaal)
• Je kan de optie alleen in de hoofdschool te Menen volgen.

Creërend muzikant __________________________________________________
OPTIE KLASSIEK
• Vak 1: Instrument/Zang Klassiek
• Vak 2: Muziektheorie Klassiek of Compositie Klassiek (enkel in Menen of Lauwe)
OPTIE JAZZ-POP-ROCK
• Vak 1: Instrument/Zang JPR
• Vak 2: Songwriting (enkel in Menen)

Kortlopende studierichting:

SPECIALISATIE

Voor getalenteerde leerlingen die zich extra willen vervolmaken op hun instrument in combinatie met
het uitdiepen van het samenspelen in kleine groepen. Deze studierichting is een tweejarig traject van
telkens twee maal één uur les.
Dit kan nadat een leerling de vierde graad heeft afgerond of tegelijkertijd met het volgen van de vierde
graad. Ook afgestudeerde oud-leerlingen kunnen hiervoor inschrijven.
•
•
•

Twee vakken van telkens één lesuur
Vak 1: individuele les Instrument/Zang Klassiek of JPR
Vak 2: Groepsmusiceren Klassiek of JPR (Instrumentaal/Vocaal)

*De leerling wordt pas toegelaten na overleg met de betrokken leerkrachten en na toestemming
van de directeur.

