Beste ouders,
In september is het nieuwe decreet in het deeltijds kunstonderwijs van start gegaan. Het vak AMV uit de
oude structuur krijgt naast een nieuwe naam ook een andere invulling. De huidige AMV (Algemene
Muzikale vorming – lagere graad), samenzang én AMC (Algemene Culturele Vorming – middelbare
graad) worden gebundeld in één vak: Muzikale en Culturele Vorming (MCV). In onze academie zullen
we dit benoemen met Muziekatelier.
De leerlingen zullen wekelijks twee lestijden Muziekatelier krijgen. De lessen samenzang worden
opgevangen in de concertwerking en zullen projectmatig doorgaan. Er wordt van de leerlingen verwacht
dat ze deelnemen aan één van onze schoolconcerten en één concert bezoeken. Dit zal ook deel
uitmaken van de evaluatie.
Zang, theorie en gehoor worden geëvalueerd tijdens de lessen en examens. De punten voor de
concertwerking worden verkregen door deelname aan concerten. Leerlingen worden verplicht om aan
één van onderstaande schoolconcerten (met bijhorende repetities) deel te nemen en één concert te
bezoeken. Ons slotconcert, De Laatste Nootjes, wordt voornamelijk voorbereid tijdens de lessen. Hierop
verwachten we alle leerlingen!
Verder in deze brief vindt u een overzicht van de schoolconcerten met bijhorende repetities en het
aanbod van de concertbezoeken. Gelieve uw zoon/dochter per mail in te schrijven voor minstens één
schoolconcert en één concertbezoek.
De evaluatie van het muziekatelier bestaat uit 5 onderdelen. Om te slagen moet een leerling per
onderdeel 50% behalen én moet hij aan een gemiddelde van 60% komen.
•
•
•
•
•

Dagelijks werk 1: 20%
Dagelijks werk 2: 20%
Halfjaarlijks examen: 20%
Eindexamen: 20%
Concertwerking: 20%

We nodigen u van harte uit op onze infovergadering. Daar lichten wij bovenstaande graag toe en kan u
terecht met al uw vragen en opmerkingen.
dinsdag 02/10 19u
dinsdag 02/10 20u
zaterdag 06/10 14u30

Filiaal Hemiksem
Filiaal Niel
Filiaal Schelle

Leerkracht: Lotte Van Havere
Leerkracht: Veerle Sijbers
Leerkracht: Koen Wauters

We hopen er samen met u en uw kinderen een muzikaal en boeiend schooljaar van te maken.
Vriendelijke groeten,
Veerle Sijbers, Koen Wauters en Lotte Van Havere
Leerkrachten muziekatelier 2de graad

INSCHRIJVING:
Stuur een mail aan muziekatelier@academiehsn.be met volgende gegevens:
Naam ________________________________ uit klas _________________
Wenst deel te nemen aan de volgende concerten en zal op alle geplande repetities aanwezig zijn:
o zondag 27/01 15u
Nieuwjaarsconcert
Depot Deluxe Hemiksem
o Donderdag 28/02 18u30
Carnavalsconcert
Gemeentehuis Schelle
o Vrijdag 22/03 18u30
Lenteconcert
Turnzaal Gemeentelijke Basisschool Niel
Zal aanwezig zijn op volgende concerten:
o zondag 21 oktober
KIDconcert: Pocahontas
o vrijdag 9 november
Lerarenconcert
o vrijdag 23 november
Young meets old
o zondag 27 januari
Nieuwjaarsconcert
o zondag 24 maart
KIDconcert: Calamity Jane
o zaterdag 4 mei
Jazz-pop-rock festival

Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Depot Deluxe
Sint Petrus en Paulus Kerk Schelle
Depot Deluxe
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Depot Deluxe

Opgelet: De KIDconcerten gaan door in Antwerpen. Hiervoor bedraagt de kostprijs €12. Als u hiervoor intekent
ontvangt u extra informatie i.v.m. de organisatie hiervan. De andere concerten bezoek je op eigen initiatief.

REPETITIESCHEMA:
Nieuwjaarsconcert 27/1

→ repetities gaan door in HEMIKSEM

zaterdag 15/12
zaterdag 12/01
zaterdag 19/01
zaterdag 26/01
zondag 27/01

14u-15u 2.1/2
14u-15u30 2.1/2
14u-15u30 2.1/2
16u – 17u 2.1/2/3/4
15u

Carnavalsconcert 28/02

→ repetities gaan door in SCHELLE

15u-16u 2.3/4
15u-16u30 2.3/4
15u-16u30 2.3/4
→ generale repetitie Depot Deluxe Hemiksem
→ Concert Depot Deluxe Hemiksem

zaterdag 09/02
14u-15u 2.1/2
15u-16u 2.3/4
zaterdag 16/02
14u-15u30 2.1/2
15u-16u30 2.3/4
zaterdag 23/02
14u-15u30 2.1/2
15u-16u30 2.3/4
donderdag 28/02
16u30-17u15 2.1/2/3/4
→ generale repetitie gemeentehuis Schelle
donderdag 28/02
18u30
→ concert gemeentehuis Schelle
De lessen muziekatelier voor het filiaal Schelle gaan niet door op donderdag 28/02!

Lenteconcert 22/03

→ repetities gaan door in NIEL

woensdag 20/02
16u30-17u30 2.1/2
17u30-18u30 2.3/4
woensdag 27/02
16u30-18u 2.1/2
17u30-19u 2.3/4
woensdag 13/03
16u30-18u 2.1/2
17u30-19u 2.3/4
donderdag 21/03
17u-18u 2.1/2/3/4
→ generale repetitie GBS Veldstraat 1 Niel
vrijdag 22/03
18u30
→ concert GBS Veldstraat 1 Niel
De lessen muziekatelier voor het filiaal Niel gaan niet door op vrijdag 22/03!

Laatste Nootjes 26/06

→ repetities gaan door in HEMIKSEM

Week van 10/06 en 17/06
Repetities tijdens de reguliere lessen per filiaal
zaterdag 22/06
9u-10 2.1/2
10u-11u 2.3/4
→ pre-generale
dinsdag 25/06
17u-18u30 2.1/2
19u-20u30 2.3/4
→ generale
woensdag 26/06
18u 2. 2.1/2
19u30 2.3/4
→ concert Depot Deluxe
De lessen muziekatelier gaan niet door in de week van 24 juni!

