A�n de stedelijke kunst�c�demie worden vier
domeinen ��ngeboden: beeldende en �udiovisuele kunsten, muziek, woordkunst – dr�m�
en d�ns. In elk v�n die domeinen k�n je terecht
v�n�f 6 j��r en k�n je beh�lve in d�ns, op
l�tere leeftijd, �ls volw�ssene verschillende
opleidingen volgen.

muziek

4 j��r

4 j��r

4 j��r

3de gr��d
(v�n�f 12j.)

6 j��r

3 j��r

3 j��r

–

4de gr��d

5 j��r

3 j��r

3 j��r

–

Wie op 6 j��r st�rt in Muziek of Woordkunst –
dr�m� k�n een eerste opleiding volledig
�fronden op 18 j��r.
In Beeldende Kunst rond je op 18 j��r de derde
gr��d �f. De vierde gr��d is exclusief voor
volw�ssenen.

Reningelst

Initiatie 6 – 7 jarigen

maa

16 u 15 – 17 u 15

din
woe
zat

1 7u 15 – 19 u 15
17 u 15 – 19 u 15
11 u 00 – 12 u 00

maa

16 u 15 – 18 u 15

maa

18 u 15 – 19 u 15

vrij

18 u 15 – 20 u 15

vrij

16 u 15 – 18 u 15

din

18 u 15 – 20 u 15

din

18 u 30 – 20 u 30

woe

16 u 15 – 18 u 15
20 u 15 – 21 u 15

zat
woe

10 u 00 – 12 u 00
14u 00 – 16 u 00

maa

18 u 15 – 20 u 15

woe

14 u 00 – 16 u 00

woe

16 u 15 – 18 u 15

woe

13 u 00 – 15 u 00

woe
don

op afspraak

lkr. Jan Demeester

ML Slagwerk 3.1

don

17 u 15 – 19 u 15

zat

1 0u 00 – 12 u 00

lkr. Ludo Geloen

ML Klavier (BP)
lkr. Marieke Rabaey

Koor klassiek

Deze muzische cluster duurt d�n 2u40, met deze uurregeling:

lkr. Jana Pieters

Poperinge 6-j�rigen

muzische cluster

woe

13 u 30 – 16 u 15

Poperinge 7-j�rigen

muzische cluster

woe

14 u 15 – 16 u 55

ML Houtblazers
lkr. Francky Algoedt

ML Fluiten
lkr. Tineke Devoghel

R
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•

ML Blazers

In de tweede graad volgen de leerlingen 3 uur per week:
1u muziekatelier (MA), 1u groepsmusiceren (GM) en 1u instrument.
Er zijn aparte klassen voor jongeren en volwassenen.

lkr. Frederik Leroy

ML Gitaar
lkr. Annelies Detru

Poperinge

Er zijn 3 Instrumentlab-klassen waar deze 3 uur voor hetzelfde
instrument door eenzelfde leerkracht gegeven worden. Deze
instrumenten zijn piano, gitaar en dwarsfluit. Vorig jaar startten we hiermee (2.1 wordt
nu 2.2, 2.2 wordt nu 2.3) en dit jaar organiseren we enkel een nieuw pianolab (2.1).

ML Strijkers
lkr. Rik Callewaert

ML Blazers
ML Slagwerk
lkr. Stephen Biebuyck

J O N G E R E N ( 2 d e G R A A D B E S TA AT U I T 4 J A R E N )

Volw�ssenen st�rten in Muziek in de tweede
gr��d (die slechts 3 j��r duurt!), in Woordkunst –
dr�m� st�rten volw�ssenen in de derde gr��d.
In beeldende en �udiovisuele kunsten k�n het
in de derde of de vierde gr��d.

M IJ N AC ADE M I E
Poperinge

Proven

lkr. Alana Pruvot

GM 2.1 A
MA 2.1 A

woe
zat

13 u00 – 14 u00
11 u00 – 12 u00

ML Accordeon

GM 2.2 A
MA 2.2 A

woe
zat

16 u30 – 17 u30
10 u00 – 11 u00

Popkoor JPR

GM 2.3 A
MA 2.3 A

woe
z�t

17 u30 – 18 u30
9 u00 – 10 u00

Combo JPR

MA + GM 2.4 A

woe

17u30 – 19u30

MA 2.1 B
GM 2.1 B

din
don

17 u15 – 18 u15
17 u15 – 18u15

MA 2.2 B
GM 2.2 B

din
don

18 u15 – 19u15
18 u15 – 19u15

MA 2.3 B
GM 2.3 B

din
don

17 u15 – 18 u15
17 u15 – 18 u15

MA 2.4 B
GM 2.4 B

din
don

16 u15 – 17u15
16 u15 – 17u15

pi�nol�b 2.1 MA + GM
instrument

woe
vrij

13 u00 – 15u00
15 u15 – 16 u15

pianolab graadsklas 2.3/4
Instrument

don
zat

16u15 – 17u15
10 u00 – 12 u00

fluitlab 2.1 MA + GM
instrument

din
zat

16 u15 – 18 u15
9 u00 – 10u00

fluitlab 2.2 MA + GM
fluit

don
vrij

16 u15 – 18 u15
17 u15 – 18u15

fluitlab 2.4 MA + GM
fluit

woe
zat

13 u00 – 15 u00
10 u00 – 11u00

gitaarlab 2.1 gitaar
MA + GM

din
don

16 u15 – 17 u15
16 u15 – 18 u15

MA + GM 2.1

woe

13u00 – 15 u00

MA + GM 2.3 C

vrij

16u00 – 18 u00

gitaarlab 2.4 gitaar
MA + GM

maa
woe

18 u 30 – 19 u30
15 u00 – 17 u00

lkr. Rik Rabaey
lkr. Tineke Devoghel
lkr. Jonas De Rave

Combo JPR

lkr. Nicolas Vierstraete

ML Hobo
lkr. Tine Verhoeven

In de vierde graad volgt elke leerling 2 uur per week:
1u instrument en 1 uur Groepsmusiceren in de optie klassiek of
JPR), dit in afspraak met de leerkracht en in een groep van
hetzelfde instrument. Voor de leerlingen zang klassiek volgt men
naast het zanguur 1u Koor of een uur in ALC (hiervoor vraagt men
een attest aan bij de directeur). Naast de keuze voor
Groepsmusiceren kan men ook kiezen voor 1u Compositie of voor de leerlingen
piano 1u Begeleidingspraktijk (BP).
AR

•

VIE
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Reningelst

ML Klarinet

RD

INSCHRIJVEN
Inschrijven gebeurt bij voorkeur online vi�
mijn�c�demie.be. Zeker voor leerlingen die �l
eerder ingeschreven w�ren, is het een koud
kunstje. Let er wel op d�t een inschrijving (en
dus je pl��tsje op het �fgesproken uur!) p�s
definitief is �ls je het inschrijvingsgeld hebt
overgeschreven. Bet�len k�n ook online.

ML Klavier (BP)
ML Klavier (BP)
Compositie

* A�nsluitend op dit uur muziekiniti�tie k�n je het �telier zonder muren volgen.

In D�ns is er �lleen eerste en tweede gr��d,
voor kinderen v�n 6 tot 12 j��r.

De Kunst�c�demie Poperinge m��kt deel uit
v�n een groot netwerk v�n instellingen voor
deeltijds kunstonderwijs die communic�tie met
leerlingen en ouders vi� digit�le weg willen
voeren. D�t online pl�tform heet mijn�c�demie.be.
Om online te kunnen inschrijven, om r�pporten
te ontv�ngen of om de kl�s�gend� te kunnen
volgen, moet je een �ccount ��nm�ken op
mijn�c�demie.be. Zo’n �ccount is eigenlijk je
toeg�ngsticket tot onze �c�demie!

* JPR: richting Jazz-Pop-Rock

> 15 JA

4 j��r

12 u 00 – 13 u 00

< 8 JA A

2de gr��d
(v�n�f 8j.)

z�t

In de derde graad volgt elke leerling 3 uur per week:
1u instrument en 2u Groepsmusiceren in een Muzieklab
(van de optie klassiek of JPR), dit in afspraak met de leerkracht
en in een groep van hetzelfde instrument. Indien men maar 1u
Groepsmusiceren volgt kan het andere uur ingevuld worden
met 1u Compositie of voor de leerlingen piano met 1u
Begeleidingspraktijk (BP).

Voor de leerlingen zang klassiek volgt men naast het zanguur 1u Koor en 1u Popkoor
of een uur in ALC (hiervoor vraagt men een attest aan bij de directeur).
Voor de leerlingen zang JPR volgt men naast het zanguur 2 uur Popkoor
(of 1u Popkoor en 1u Combo).

AD

2 j��r

muziekiniti�tie 1.1 • 1.2

AD

2 j��r

AD

2 j��r

Poperinge, Campus Oostlaan

DE

AD

2 j��r

15 u 15 – 16 u 15
14 u 15 – 15 u 15

•

E GRA

1ste gr��d
(6-7 j.)

woe
woe

AR

RD

WOORDKUNST –
DANS
DRAMA

muziekiniti�tie 1.1*
muziekiniti�tie 1.2*

Poperinge, Campus Vroonhof

E GRA

MUZIEK

In de eerste graad organiseren we een muziekspecifieke
opleiding (muziekinitiatie) en/of domeinoverschrijdende
opleidingen (muzische cluster of atelier zonder muren).

Muziekinitiatie: 1u algemene muzikale belevingsles. Er zijn klassen voor 6-jarigen (1.1)
en 7-jarigen (1.2). Daarnaast zijn er ook graadsklassen voor 6- & 7-jarigen (1.1 + 1.2).
Muziekcluster: atelier zonder muren met beeld en woord met aansluitend een uur
muziekinitiatie (samen 2u40). In de deelgemeenten: atelier zonder muren met beeld
en afwisselend een insteek vanuit muziek of woord (1u40).

ED

BEELDENDE
KUNST

EER
E GRA

G R A D E N , ST U D I E J A R E N , L E E F T I J D, . . .

•

ST

De hoofdschool, met secret�ri��t en directie,
is gevestigd ��n de Oostl��n, in een deel
v�n het voorm�lige M�ri�ziekenhuis (�chterk�nt J�n Yperm�n Ziekenhuis, Poli Poperinge).
Er zijn vestigingspl��tsen in �lle deelgemeenten
v�n Poperinge en in de binnenst�d op de
Vroonhofsite. Ook buiten de gemeentegrenzen
zijn er �teliers v�n de kunst�c�demie in
De Klijte, Westouter, Woesten en Reninge.
In s�menwerking met de st�d Diksmuide bieden
we ook beeldende kunst ��n in Woumen, Leke,
Beerst en Diksmuide.

AR

> 12 JA

lessenroosters schoolj��r 2022 — 2023

6 • 7 JA

de kunst�c�demie
Poperinge

Na de derde graad (of na een ganse cyclus vierde graad in de klassieke studierichting) kan men opteren voor een inschrijving voor hetzelfde instrument in de
studierichting Creërend muzikant vierde graad.
Voor de leerlingen zang JPR volgt men naast het zanguur 1 uur Popkoor of 1u Combo.
Ook is er een mogelijkheid om de Specialisatiegraad voor 2 jaar te volgen,
tijdens de laatste 2 jaar van de vierde graad of erna (dit ter voorbereiding van
een professionele loopbaan of een studiekeuze aan het conservatorium, dit mits
toelating van de directeur).

MA + GM 2.1 D

woe

13 u00 – 15 u00

MA + GM 2.3 D

woe

15 u00 – 17 u00

GM gemengd
GM gemengd

Je k�n ook telefonisch of per m�il inschrijven of
��n de b�lie v�n het secret�ri��t in de Oostl��n.
Bet�len k�n d��r vi� b�ncont�ct.

Roesbrugge

MA + GM 2.4 D

vrij

17 u00 – 19 u00

lkr. Francky Algoedt

Reninge

maa
zat
zat
maa

16u15 – 18 u15
8u30 – 10u30
9 u30 – 11 u30
18 u15 – 20 u15

GM Fluiten
GM Fluiten
GM Fluiten

INSCHRIJVINGSGELD 2022

MA + GM 2.1
MA + GM 2.2
MA + GM 2.3
MA + GM 2.4
piano
gitaar
klarinet

woe
vrij
zat

15 u30 – 19 u30
15 u15 – 19 u15
11 u30 – 12 u30

GM koper
GM koper
GM slagwerk

→ Jongeren -18:

volledig t�rief: €76
verminderd t�rief: €51 *

* voor een tweede gezinslid of lid v�n dezelfde leefeenheid
* �ls de ouder die je ten l�ste heeft tot een v�n de bij de
volw�ssenen vermelde groepen behoort (zie verder)
* �ls je verblijft in een gezinsverv�ngend tehuis of een
medisch-ped�gogisch instituut.

→ Jongeren 18 – 24:

v�st t�rief: €147

V O LWA S S E N E N ( 2

Poperinge

de

maa
don

18u15 – 19 u 15
18u15 – 19 u 15

woe
zat
zat

19u15 – 20u15
11u00 – 12u00
12u00 – 13u00

vrij
din
zat

17u15 – 18u15
18u15 – 19u15
9u00 – 10u00

din

18u30 – 19u30
19u30 – 20u30

woe

20u15 – 21u15

zat

11u00 – 12u00

maa

19u15 – 20u15

woe

17u15 – 18u15

din
woe
woe
zat

18u15 – 19u15
18u15 – 19u15
19u15 – 20u15
11u00 – 12u00

woe

15u00 – 16u00

maa

18u15 – 19u15

woe

16u15 – 17u15

woe

14u00 – 15u00

lkr. Tineke Devoghel

lkr. Frederik Leroy

GM Gitaar

G R A A D B E S TA AT U I T 3 J A R E N )

lkr. Annelies Detru

MA + GM 2.1 V

din

19 u 30 – 21 u 30

GM strijkers

MA + GM 2.2 V

din

19 u 00 – 21 u 00

lkr. Rik Callewaert

MA + GM 2.3 V

woe

19 u 30 – 21 u 30

GM blazers

→ Volw�ssenen (+24): volledig t�rief: €345
verminderd t�rief: €147*

lkr. Stephen Biebuyck

Poperinge

GM klarinet
lkr. Alana Pruvot

* werklozen
* personen met een beperking die recht hebben op een uitkering v�n de Feder�le Overheidsdienst Soci�le Zekerheid
* personen met recht op een best��nsminimum of een
inkomensg�r�ntie voor ouderen
* residenten in een gezinsverv�ngend tehuis of een
medisch-ped�gogisch instituut
* politiek vluchtelingen
* volw�ssenen ten l�ste v�n een v�n de vermelde groepen

GM koper

Leerlingen muziek bet�len €8 extr� voor
SEMU-kopierecht v�n p�rtituren.

koor klassiek

lkr. Kaatje Chiers

Begeleidingspraktijk
Begeleidingspraktijk
Begeleidingspraktijk
Compositie
lkr. Ludo Geloen

GM accordeon
lkr. Rik Rabaey
lkr. Jana Pieters

popkoor JPR

U I T PA S

lkr. Tineke Devoghel
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W
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Leerlingen muziek betalen €1,60 SEMU.

lkr. Jonas De Rave

W I N•

Mensen met een beperkt inkomen kunnen een
gr�tis uitp�s bekomen bij het Soci��l Huis. Zij en
hun kinderen bet�len volgend k�nsent�rief:
€10,20 (-18) en €29,40 (+18).

combo JPR

N•

Met een Uitp�s Westhoek k�n je bij de
inschrijvingen en bij verschillende �ctiviteiten
v�n de Kunst�c�demie punten verz�melen.

VROEGBOEKACTIE!

combo JPR

woe
don

op afspraak

lkr. Jan Demeester

Wij verloten 10 boekenbonnen
ter w��rde v�n €20 onder vroege
inschrijvers (vóór 1 juli).

Piano

din

19 u 15 – 20 u 15

zat

10 u00 – 11 u 00
11 u00 – 12 u 00

v�kken (instrument, woordl�b, the�ter, enz) moet je zo snel

Op het secret�ri��t k�n je terecht bij
Glend� Jengember, S�bine Veys, Els Ossieur
en K�rl M�thys.

mogelijk een uur v�stleggen in overleg met je leerkr�cht.
De inschrijving is p�s geldig �ls het inschrijvingsgeld bet��ld is.

Openingsuren v�n het secret�ri��t:
m��nd�g

9u – 12u

13u – 18u

dinsd�g

9u – 12u

13u – 18u

woensd�g

9u – 12u

13u – 18u

donderd�g

9u – 12u

13u – 18u

vrijd�g

9u – 12u

13u – 18u

z�terd�g

9u – 12u

x

GM Hobo
lkr. Tine Verhoeven

Leerlingen die reeds ingeschreven zijn, kunnen online of ��n de
b�lie inschrijven voor de groepsv�kken. Voor de individuele

S E C R E TA R I A AT

lkr. Marieke Rabaey

C O N TA C T
e-m�il: kunst�c�demie@poperinge.be
telefoon: 057 33 47 72
post�dres: Oostl��n 11�, 8970 Poperinge
www.kunst�c�demiepoperinge.be

specialisatiegraad
In de domeinen muziek, beeld en woord kan je voortaan ook
na het voltooien van de vierde graad een specialisatiegraad
volgen, gedurende 2 jaar. Die graad kan slechts voor een
beperkt aantal mensen die willen excelleren in een vak.
Het is ook een uitstekende kans voor wie een tijdje geleden
afstudeerde aan de academie om terug te komen en een vak
opnieuw op te nemen. Meer info op kunstacademie@poperinge.be.

