2 j��r

2 j��r

2 j��r

2de gr��d
(v�n�f 8j.)

4 j��r

4 j��r

4 j��r

4 j��r

3de gr��d

6 j��r

3 j��r

3 j��r

–

4de gr��d

5 j��r

3 j��r

3 j��r

–

→ Volw�ssenen (+24): volledig t�rief: €320
verminderd t�rief: €136*

U I T PA S

6 • 7 JA
8 -1 2 J A

W

Met een Uitp�s Westhoek k�n je bij de
inschrijvingen en bij verschillende �ctiviteiten
v�n de Kunst�c�demie punten verz�melen.
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:
€9 (-18) en €27 (+18).

15 u 30 – 16 u30
16u30 – 17u30

danslab

vrij

17 u 30 – 19 u30

I N •WI

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

Leerlingen die reeds ingeschreven zijn, kunnen online of ��n de
b�lie inschrijven voor de groepsv�kken. Voor de individuele
v�kken (instrument, woordl�b, the�ter, enz) moet je zo snel
mogelijk een uur v�stleggen in overleg met je leerkr�cht.
De inschrijving is p�s geldig �ls het inschrijvingsgeld bet��ld is.

S E C R E TA R I A AT
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!

Poperinge
gevechtsportzaal

W I N•

In Beeldende Kunst rond je op 18 j��r de derde
gr��d �f. De vierde gr��d is exclusief voor
volw�ssenen.

M IJ N AC ADE M I E

vrij
vrij

In de tweede graad volg je 2 uur danslab per week, na elkaar.
Je kan instappen op leeftijd. Je hoeft geen vooropleiding te
hebben om hier te kunnen aansluiten.

N•

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

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.

dansinitiatie

* 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

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

TW

WI N•

2 j��r

v�st t�rief: €136

•

IN

1ste gr��d
(6-7 j.)

→ Jongeren 18 – 24:

AR

W

WOORDKUNST –
DANS
DRAMA

* 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.

Poperinge
gevechtsportzaal

D

MUZIEK

volledig t�rief: €70
verminderd t�rief: €46 *

In de eerste graad volg je 1 uur per week. Kinderen van het
eerste en tweede leerjaar maken kennis met dans. De nadruk
ligt op inleven en beleven en het verkennen van de danstaal.
Dansplezier staat centraal en spelenderwijs werken we aan
lenigheid en een mooie basishouding. Je kan kiezen uit 2 uren
in het rooster.

EER

DE GR

BEELDENDE
KUNST

→ Jongeren -18:

•

EE

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

INSCHRIJVINGSGELD 2019

AR

E GRA

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 in het
Jeugdcentrum De Kouter en drie b�sisscholen.
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.

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.

dans
ST

A�n de stedelijke kunst�c�demie worden vier
domeinen ��ngeboden: beeldende en �udiovisuele kunsten, muziek, woordkunst – dr�m�
en sinds dit j��r ook 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.

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.

lessenroosters schoolj��r
2020 — 2021

AA

INSCHRIJVEN

AD

de kunst�c�demie
Poperinge

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

9u – 12u

14u – 18u

dinsd�g

9u – 12u

14u – 18u

woensd�g

9u – 12u

14u – 18u

donderd�g

9u – 12u

14u – 18u

vrijd�g

9u – 12u

14u – 18u

z�terd�g

9u – 12u

x

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

