
Vanaf 6 jaar
in alle domeinen!

Aanbod schooljaar 2020-2021

OPENLESWEKEN

van maandag 7 t.e.m. 
zaterdag 19 septemberbeeld dans

WOORDMUZIEK

www.academiedilsenstokkem.be
inschrijvingen en verdere info terug te vinden op



Vanaf 6 jaar
in alle domeinen!

WOORD

MUZIEK 1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (vanaf 8 jaar)

2de GRAAD (vanaf 15 jaar)

3de GRAAD

3de GRAAD

4de GRAAD

JONGEREN VOLWASSENEN

4de GRAAD

• Kunstkriebels (1u/week)
   = muziek, woord en beeld
of
• Kunstkriebels Muziek (1u/week)
   7-jarigen die kiezen om enkel muziek te
   volgen kunnen al onmiddellijk starten
   met een instrument

• Muziek (3u/week)

Van Bach tot Mozart? Van The Beatles 
tot Adele? Muziek op jouw maat: je leert 
het allemaal in de muziekafdeling van 
de Kunstacademie! Van een speelse 
pre-opleiding bij de Kunstkriebels tot 
een semi-professionele opleiding voor 
jongeren en volwassenen.

Denk jij dat poëzie stoffig en oubollig is? 
Dat mooi spreken veel te moeilijk is?

Dat toneel spelen enkel voor grote 
sterren is? Nu, dan heb je het goed mis! 
De opleiding Woord is net heel stoer en 

hip. Bij ons geldt het motto: Je bent 
gestoord als je niet houdt van woord!

• Muziek klassiek (3u/week)
• Muziek jazz-pop-rock (3u/week)

• Muziek klassiek (2u/week)
• Muziek jazz-pop-rock (2u/week)

Muziekparels (2u/week)
Luistercursus klassieke muziek 
met geïntegreerde concertbezoeken. 
Geen voorkennis vereist.

• Muziek (3u/week)

• Muziek klassiek (3u/week)
• Muziek jazz-pop-rock (3u/week)

• Muziek klassiek (2u/week)
• Muziek jazz-pop-rock (2u/week)

1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (8-11 jaar)

3de GRAAD (vanaf 15 jaar)

3de GRAAD (12-14 jaar)

4de GRAAD

4de GRAAD

JONGEREN VOLWASSENEN

• Kunstkriebels (1u/week)
   = muziek, woord en beeld
of
• Kunstkriebels Woord (1u/week)

• Woordatelier (1u/week)

• Verteltheater (2u/week)

Vertolkend acteur:
• Verteltheater (2u/week)
• Speltheater (2u/week)

Creërend acteur:
• Spreek- en verteltheater    
   (2u/week)

• alle opties uit de 4de graad
   (2u/week)

• Verteltheater (2u/week)

Vertolkend acteur:
• Verteltheater (2u/week)
• Speltheater (2u/week)

Creërend acteur:
• Spreek- en verteltheater    
   (2u/week)

Specialisatiegraad

Specialisatiegraad

• alle opties uit de 4de graad
   (2u/week)



beeld

dans

Wil jij ook graag dansen?
Klassiek, modern of urban?
Kom dan zeker naar de dansafdeling 
van de Kunstacademie!
Van kleuters tot volwassenen, iedereen 
kan een dansles op maat vinden. 

Schuilt er een kleine kunstenaar in jou? 
Ben je graag creatief bezig?

Kom dan samen tekenen, boetseren, 
schilderen en nog veel meer!

Verschillende materialen en technieken 
worden verwerkt in leuke thema’s.

Schrijf je dus zeker in! 

Kleuterballet (4-5 jaar)

2de GRAAD (8-11 jaar)

3de GRAAD (vanaf 15 jaar)

3de GRAAD (12-14 jaar)

4de GRAAD

4de GRAAD

JONGEREN VOLWASSENEN

• Klassiek ballet (1u/week)

• Danslab klassiek ballet (2u/week)

• Klassieke dans (2,5u/week)
• Hedendaagse dans (2,5u/week)
• Urban/hiphop (2,5u/week)

1ste GRAAD (6-7 jaar)
• Dansinitiatie klassiek ballet 
   (1u/week)

• Klassieke dans (3u/week)
• Hedendaagse dans (3u/week)
• Urban/hiphop (3u/week)

• Klassieke dans (2,5u/week)
• Hedendaagse dans (2,5u/week)
• Urban/hiphop (2,5u/week)

• Klassieke dans (3u/week)
• Hedendaagse dans (3u/week)

1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (8-12 jaar)

De afdeling Beeld is opgestart 
in schooljaar 2015-2016.
Ieder jaar komt er een nieuw 
leerjaar bij.
Het aantal groepen zal ieder 
schooljaar dus toenemen, 
waardoor leerlingen van het 
geboortejaar 2008 en later 
kunnen blijven inschrijven in 
de toekomst.
Als we eenmaal de 3de graad 
bereikt hebben, zullen ook 
opleidingen voor volwassenen 
mogelijk worden.

JONGEREN

• Algemeen beeldatelier
   (1u40min/week)

• Beeldatelier (1u40min/week)

   !!! leerlingen kunnen
   instappen per leeftijd

   !!! leerlingen kunnen 
   instappen per leeftijd



uurroosters 1ste en 2de graad

www.academiedilsenstokkem.be

beeld dans

WOORDMUZIEK
1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (8-11 jaar)

Kunstkriebels Enkel Muziek
Stokkem woe 17u00-18u00

Muzikaal Culturele Vorming (notenleer)
Stokkem woe 13u00-15u00
Dilsen  vrij 15u45-17u45
Rotem  di 15u30-17u30
As  ma 15u30-17u30
Niel-bij-As do 15u30-17u30

Stokkem woe 15u00-17u00
Dilsen  di 15u45-17u45
Rotem  ma 15u30-17u30
As  di 15u30-17u30
Niel-bij-As vrij 15u30-17u30

Stokkem ma 16u15-18u15
Rotem  woe 13u00-15u00
As  ma 17u30-19u30

Stokkem do 16u15-18u15
Rotem  woe 15u00-17u00
As  di 17u30-19u30

2.1

2.2

2.3

2.4

1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (8-11 jaar)

Kunstkriebels Enkel Woord
Stokkem vrij 17u15-18u15

Woordatelier
(8-jarigen)
Stokkem za 10u30-11u30
Niel-bij-As woe 15u15-16u15

(9-jarigen)
Stokkem za 10u30-11u30
Niel-bij-As ma 16u45-17u45

(10-jarigen)
Stokkem di 16u30-17u30
Niel-bij-As woe 14u00-15u00

(11-jarigen)
Stokkem di 16u30-17u30
Niel-bij-As woe 13u00-14u00

2.1

2.2

2.3

2.4

1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (8-12 jaar)

Algemeen beeldatelier
(6-jarigen)
Dilsen  woe 17u20-19u00
As  di 15u45-17u25
(7-jarigen)
Dilsen  woe 17u20-19u00
As  di 15u45-17u25

Beeldatelier
(8-jarigen)
Dilsen  woe 17u20-19u00
As  di 15u45-17u25
(9-jarigen)
Dilsen  ma 15u45-17u25
As  woe 18u00-19u40
(10-jarigen)
Dilsen  ma 15u45-17u25
As  woe 18u00-19u40
(11-jarigen)
Dilsen  ma 17u45-19u25
As  woe 18u00-19u40
 

(12-jarigen)
Dilsen  ma 17u45-19u25
As  vrij 17u45-19u25

2.1

2.2

1.1

1.2

1ste GRAAD (6-7 jaar)

2de GRAAD (vanaf 8 jaar)

Dansinitiatie klassiek ballet
(6-jarigen)
Dilsen  woe 14u00-15u00
As  do 17u00-18u00

(7-jarigen)
Dilsen  woe 14u00-15u00
As  do 17u00-18u00

Danslab klassiek ballet
Dilsen  woe 15u00-17u00
As  do 17u00-18u00

Dilsen  woe 15u00-17u00
As  do 17u00-18u00

Dilsen  woe 17u00-19u00
As  vrij 16u30-18u30

Dilsen  woe 17u00-19u00
As  vrij 16u30-18u30

2.1

2.2

1.1

1.2

Kleuterdans (4-5 jaar)
Dilsen  ma 16u00-17u00

2.3

2.4

inschrijvingen en verdere info terug te vinden op

Kunstkriebels Domeinoverschrijdend
Stokkem vrij 16u10-17u10
Niel-bij-As ma 15u45-16u45

2.3

Kunstkriebels Domeinoverschrijdend
Stokkem vrij 16u10-17u10
Niel-bij-As ma 15u45-16u45

+  vrij  16u00-17u00

+  vrij  16u00-17u00

2.4

2.4

do      15u45-17u25
di       16u00-17u40

do      15u45-17u25
di       16u00-17u40

do      15u45-17u25
di       16u00-17u40

woe    13u30-15u10
vrij     15u45-17u25

woe    13u30-15u10
vrij     15u45-17u25

woe    13u30-15u10
vrij     17u45-19u25

OF


