
Stap naar Kunst 
Concertwerking 2de graad muziekatelier 

 

 

Naast de wekelijkse lessen muziekatelier nemen de leerlingen van de 2de graad zowel actief als passief deel 

aan concerten. Onze concertwerking “Stap naar Kunst” maakt deel uit van het lessenpakket en de evaluatie. 

 

Alle leerlingen zingen op het schoolconcert van het filiaal waar ze muziekatelier volgen en tijdens ons 

slotconcert, de Laatste Nootjes. Het repertoire van deze concerten wordt ingeoefend tijdens de lessen 

muziekatelier. De generale repetitie en het concert zelf vallen buiten de reguliere lessen. Aanwezigheid 

hierop is verplicht! 

 

Daarnaast bezoeken de leerlingen ook minstens één ander concert uit het concertaanbod van de school of 

een KIDconcert (Antwerp Symphony Orchestra). De leerlingen komen op eigen initiatief naar de concerten. 

De leerkrachten ontvangen de leerlingen ter plaatste. Ouders hoeven niet aanwezig te zijn. Dit kan uiteraard 

wel. Na elk concert verwachten we van de leerlingen een schriftelijk verslag. Hiervoor krijgen ze gerichte 

vragen en opdrachten. 

    

De lDe lDe lDe leerlingen dienen zich voor de concertbezoekeneerlingen dienen zich voor de concertbezoekeneerlingen dienen zich voor de concertbezoekeneerlingen dienen zich voor de concertbezoeken    in te schrijven in te schrijven in te schrijven in te schrijven voor 1 oktobervoor 1 oktobervoor 1 oktobervoor 1 oktober. Dit doet u door een mail te . Dit doet u door een mail te . Dit doet u door een mail te . Dit doet u door een mail te 

sturen aan sturen aan sturen aan sturen aan greet@academiehsn.begreet@academiehsn.begreet@academiehsn.begreet@academiehsn.be    met met met met volgende gegevens:volgende gegevens:volgende gegevens:volgende gegevens:    

− Naam leerling  

− Filiaal waar de lessen muziekatelier gevolgd worden: Hemiksem, Schelle, Niel, Aartselaar 

− Keuze concertbezoek 

Indien KIDconcert: aantal kaarten kinderen + aantal kaarten volwassenenIndien KIDconcert: aantal kaarten kinderen + aantal kaarten volwassenenIndien KIDconcert: aantal kaarten kinderen + aantal kaarten volwassenenIndien KIDconcert: aantal kaarten kinderen + aantal kaarten volwassenen    

    

Voor de KIDconcerten ontvangt u na inschrijving informatie over de betaling en het afhalen van de tickets. 

Kindertarief: €11.90/ ticket, volwassentarief: €17/ticket 

Voor de academieconcerten bestelt u zelf tickets voor uw kind (en voor uzelf) via ticketgang. Hiervan vindt u 

enkele weken voor het concert een link op onze website: www.academiehsn.be. 

 

 

Concertaanbod 
 

Schoolconcerten per filiaal (actieve deelname/optreden met samenzang): 

Zaterdag 18 december 2021  Kerstconcert   filiaal Aartselaar   

Zaterdag 19 februari 2022  Dag DKO   filiaal Hemiksem 

Donderdag 24 februari 2022  Carnavalsconcert  filiaal Schelle 

Vrijdag 25 maart 2022  Lenteconcert   filiaal Niel 

Woensdag 29 juni 2022  Laatste Nootjes  alle filialen 

 

Concertkalender (bezoek): 

Zondag 17 oktober 2021 14u   KIDconcert: De ware verhalen van de leugenbaron (Antwerpen) 

Woensdag 10 november 2021 19u  Lerarenconcert (Depot Deluxe Hemiksem)  

Zaterdag 18 december 2021   Kerstconcert (Aartselaar)    

Zondag 23 januari 2022 14u   KIDconcert: Repelsteel (Antwerpen)  

Zaterdag 19 februari 2022   Dag DKO (Hemiksem/Schelle/Niel/Aartselaar) 

Donderdag 24 februari 2022   Carnavalsconcert (Schelle) 

Zondag 27 maart 2022 14u   KIDconcert: Orfi en Jeuri (Antwerpen) 

Vrijdag 25 maart 2022   Lenteconcert (basisschool de parel Niel) 

Za. 14/05 tot 20/05 telkens om 19u  Maestroconcerten (Scheldezaal abdij Hemiksem) 

Zaterdag 21 mei 2022 14u   JPR-festival (academie Hemiksem) 


