
Stap naar Kunst  
Concertwerking 2de graad muziekatelier  

In het kader van ons project ‘Stap naar Kunst’ krijgen de leerlingen van de tweede graad drie opdrachten. Ze nemen deel 

aan twee concerten én ze bezoeken één concert. 

A) Deelname 

 

 Alle leerlingen zingen op het schoolconcert van de afdeling waar ze muziekatelier volgen.  

Schoolconcerten per afdeling:  
- Zaterdag 11/02/2022 ‘Dag van de academies’ Hemiksem 
- Donderdag 16/02/2023 ‘Carnavalsconcert’ Schelle  
- Vrijdag 24/03/2023 ‘Lenteconcert’ Niel 
- Dinsdag 28/03/2023 ‘Bloesemconcert’ Aartselaar 

  
 Alle leerlingen zingen ook op ons slotconcert: woensdag 28/06/2023 ‘De Laatste Nootjes’ Hemiksem. 

 

B) Bezoek 
 

De leerlingen kiezen een concert uit de volgende lijst om te gaan bekijken:  

Dit kan niet het concert zijn waar ze zelf aan deelnemen (zie hierboven)  

Concertaanbod: 
Zondag 9 oktober 2022 11u   KIDconcert: Assepoester (Antwerpen)    
Donderdag 10 november 2022 19u  Lerarenconcert (Depot Deluxe Hemiksem) 
Zondag 5 februari 2023 11u   KIDconcert: Beestenbende (Antwerpen)  
Zaterdag 11 februari 2022   Dag van de academies (Hemiksem/Schelle/Niel/Aartselaar) 
Donderdag 16 februari 2023   Carnavalsconcert (Schelle) 
Zondag 19 maart 2023 11u   KIDconcert: Romeo en Julia (Antwerpen) 
Vrijdag 24 maart 2023    Lenteconcert (basisschool de parel Niel) 
Dinsdag 28 maart 2023    Bloesemconcert (CC Aartselaar) 
Zaterdag 13 mei 2023    JPR-festival (academie Hemiksem) 
Vrijdag 9 juni 2023    Spot on Talent (CC ‘t Aambeeld Aartselaar) 
Woensdag 28 juni 2023    Laatste Nootjes (Depot Deluxe Hemiksem) 
 
U mailt volgende gegevens naar leen@academiehsn.be vóór 1 oktober: 

- Volledige naam van de leerling  

- filiaal waar de leerling les volgt (muziekatelier) en graad (2.1, 2.2, 2.3 of 2.4) 

- Keuze concertbezoek  

- Indien KIDconcert: aantal kinderen + aantal volwassenen. 

De KIDconcerten worden georganiseerd door Antwerp Symphony Orchestra en gaan door in de Koningin Elizabethzaal te 

Antwerpen. Tickets kosten € 12,75 voor een kind en € 17,85 voor een volwassene. Het aantal tickets voor de KIDconcerten 

is beperkt, op = op. Snel inschrijven dus. 

Voor de concerten van onze academie moeten de tickets zelf aangekocht worden via onze website: www.academiehsn.be  

U brengt uw kind zelf naar het concert. De leraren ontvangen de leerlingen ter plaatste. Ouders mogen ook luisteren naar 

het concert maar dit is niet verplicht.  

Na het concertbezoek schrijven de leerlingen een verslag. Dit verslag vindt u in bijlage, op onze website (bij info/brieven) 

en ontvangen de leerlingen van de klasleraar. De leerlingen repeteren tijdens de les voor de concerten. De generale 

repetitie en het concert zelf vallen buiten de reguliere lessen. Aanwezigheid hierop is verplicht!  

Heeft u nog vragen? Mail naar leen@academiehsn.be of spreek de leraar aan van uw kind. 

Veel succes en plezier gewenst van de leraren muziekatelier! 
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