
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Graag lichten we “Stap naar Kunst”, de concertwerking van het Muziekatelier, toe. Naast de 

wekelijkse lessen verwachten we dat de leerlingen deelnemen aan één van onze 

schoolconcerten (met bijhorende repetities) en één concert bezoeken. Dit maakt deel uit van de 

evaluatie. 

 

Ons slotconcert, De Laatste Nootjes, wordt voornamelijk voorbereid tijdens de reguliere 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 vóór 1 oktober via deze brief of 

per mail aan de leerkracht in te schrijven voor minstens één schoolconcert en één 

concertbezoek (meerdere concerten mogen uiteraard ook).  

 

We hopen er samen met u en uw kinderen een muzikaal en boeiend schooljaar van te maken.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Veerle Sijbers, Koen Wauters, Lara Verbeeck en Lotte Van Havere 
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INSCHRIJVING CONCERTDEELNAME:  via brief of mail aan de leerkracht vóór 1 oktober 

 

Naam ________________________________ uit klas _________________ wenst deel te nemen aan volgende 

concerten en zal op alle geplande repetities aanwezig zijn: 

 

o zaterdag 15/02: Dag DKO   
lln. 2.1/2/3/4    →→→→ repetities gaan door in HEMIKSEM 

zaterdag 25/01    13u30-14u30 2.1/2  14u30-15u30 2.3/4 

zaterdag 01/02     13u30-14u30 2.1/2  14u30-15u30 2.3/4 

zaterdag 08/02     13u30-14u30 2.1/2  14u30-15u30 2.3/4 

zaterdag 15/02  uren nog te bepalen  → generale repetitie + concert 

De lessen muziekatelier voor het filiaal Hemiksem gaan niet door op zaterdag 15/02! 

 

o donderdag 20/02 18u30: Carnavalsconcert    
lln. 2.1/2   → repetities gaan door in HEMIKSEM   

zaterdag 25/01    13u30-14u30 2.1/2   

zaterdag 01/02     13u30-14u30 2.1/2   

zaterdag 08/02     13u30-14u30 2.1/2   

donderdag 20/02  16u30-17u15   → generale repetitie gemeentehuis Schelle 

donderdag 20/02  18u30     → concert gemeentehuis Schelle 

De lessen muziekatelier voor het filiaal Schelle en Hemiksem gaan niet door op donderdag 20/02! 

 

o vrijdag 27/03 18u30: Lenteconcert   
lln. 2.1/2/3/4   → repetities gaan door in NIEL   

woensdag 04/03  18u-19u 2.1/2   19u-20u 2.3/4 

woensdag 11/03  18u-19u 2.1/2   19u-20u 2.3/4 

woensdag 18/03  18u-19u 2.1/2   19u-20u 2.3/4 

donderdag 26/03    17u-18u 2.1/2/3/4  → generale repetitie GBS Veldstraat 1 Niel  

vrijdag 27/03   18u30    → concert GBS Veldstraat 1 Niel 

De lessen muziekatelier voor het filiaal Niel gaan niet door op vrijdag 22/03! 

 

o zondag 10/05: 2.4 vol plezier    
2.4 vol plezier!: lln. 2.3/4 → repetities gaan door in HEMIKSEM   

zaterdag 25/04     13u-14u  

woensdag 29/04  17u30 – 18u30u  

woensdag 06/05  17u30 – 18u30u 

Zondag 10/05    voormiddag: uren nog te bepalen → generale repetitie + concert 

 

 

INSCHRIJVING CONCERTBEZOEK:  via mail aan lotte.van.havere@skynet.be , vóór 1 oktober 

 

Zal aanwezig zijn op volgende concerten: 

o zondag 20/10 11u KIDconcert: Hector      Elisabethzaal 

o woensdag 6/11 19u Lerarenconcert: “Over eekhoorns en potvissen” Depot Deluxe 

o zondag 19/01 11u  KIDconcert: Stuk Stroganoff    Elisabethzaal 

o zondag 29/03 11u  KIDconcert: De ware verhalen v/d Leugenbaron Elisabethzaal 

o zaterdag 09/05  Jazz-pop-rock festival     Hemiksem 
 

Opgelet: De KIDconcerten gaan door in Antwerpen. Hiervoor bedraagt de kostprijs € 11,05 Als uw kind  

hiervoor intekent ontvangt u extra informatie i.v.m. de organisatie hiervan. Wij voorzien per voorstelling 50 

tickets voor de lln. (kidstarief). Snel intekenen is de boodschap! Uiteraard kan u ook voor uzelf kaarten 

bestellen indien u dit concert graag bezoekt: https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/kidconcerten.  

Het lerarenconcert en Jazz-pop-rock festival bezoek je op eigen initiatief.  


