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Academie Aalter

De Academie van Aalter 
wil een plek zijn waar 
kinderen, jongeren 
en volwassenen de 
artistieke wereld
kunnen ontdekken.

aRTiSTieKe oNTDeKKiNGeN
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Wil je een instrument leren 
bespelen? Droom je van een 
leven als acteur, of als danser? 
Wil je leren tekenen, schilderen, 
knutselen of boetseren…?

De lessen Muziek, Woord en Dans kan je volgen in 
Aalter, Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede. 
Voor de Beeldende Kunsten kan je terecht in Aalter, 
Bellem en Maldegem.

Iedere leerling wordt bij ons begeleid tijdens zijn 
persoonlijk traject. We zoeken daarbij het evenwicht 
tussen een vaktechnische, kwalitatieve en artistieke 
vorming en de vreugde van het musiceren, acteren, 
dansen en creëren.

Enthousiasme, doorzettingsvermogen, inzet en 
goesting zijn belangrijk.
Voor volwassen leerlingen hebben we aangepaste 
opleidingen.
Deze folder vat kort samen wat het Kunstonderwijs 
allemaal biedt.
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Meer info over Muziek, Woord en Dans krijg je via:
 09 374 36 54
 academie@aalter.be
a www.aalter.be/academie

Info over de Beeldende Kunsten via:
 050 72 89 50
 kunstacademie@maldegem.be
a www.academiekuma.be

Welkom in onze grote kunstfamilie!

Filip Demeyere, Directeur Muziek, Woord en Dans
Dirk Dupré, Directeur Beeldende Kunsten

M u Z i e K   D a N S   W o o R D   B 
e e

 L D 
e

 N D 
e

  K 
u

 N S T



MuZieK  WooRD  DaNS  2018-20194

Kunstonderwijs
Muziek, Woord & Dans

CoNTaCT

Secretariaat (1ste verdieping)

 Stationsstraat 141, Aalter
 09 374 36 54
 academie@aalter.be
 AcademieVoorMuziekWoordEnDansAalter/

Open:
→ Iedere dag tussen 10.00 u en 18.00 u,

dinsdag tussen 10.00 u en 19.00 u,
zaterdag tussen 8.30 u en 12.30 u.

Hoofdschool Aalter
 Stationsstraat 141, Aalter
→ De lessen Woord gaan door in de Boomgaard,
 Boomgaard 1 in Aalter.
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Filiaal Maldegem
→ De lessen Muziek en Woord worden gegeven 

in de nieuwe lokalen van de KunstAcademie,
Mevr. Courtmanslaan 82.

→ Dansen doen we in sporthal Meos,
 Bloemestraat 36D, Maldegem.

Filiaal Beernem
→ Alle lessen vinden plaats in Middenschool

Sint-Lutgart, Rollebaanstraat 10, Beernem.

Filiaal Knesselare
→ De lessen Muziek en Woord gaan door in de 

lokalen op de Hoogte 3.
→ Dansen doen we in sporthal Flabbaert, 

Prinsengoeddreef 33, Knesselare.

Filiaal Ruiselede
→ De lessen Muziek en Woord gaan door in het 

Portaal, Nieuwstraat 8.
→ Dansen doen we in de lokalen op het Polenplein, 

Tramweg, Ruiselede.
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oPeNDeuRDaGeN eN 
iNSCHRijViNGSDaTa JuNi

Tijdens de opendeurdagen:
→ krijgen nieuwe leerlingen info over ons aanbod
→ kan je inschrijven voor het nieuwe schooljaar
→ kan je de leerkrachten spreken tijdens het 

oudercontact
→ informeren we je over de vernieuwingen in het 

deeltijds kunstonderwijs
→ kan je meneertje mollemans 
 terug ontmoeten…
→ worden je zintuigen verwend
→ …

DAG LOCATIE TIJDSTIP

Zaterdag
16 juni 2018

Maldegem, Mevr. 
Courtmanslaan 82 9.30 u - 12.30 u

Woensdag
20 juni 2018

Aalter, 
Stationsstraat 141 16.00 u - 20.00 u

Zaterdag
23 juni 2018

Aalter, 
Stationsstraat 141 9.30 u - 12.30 u

Woensdag
27 juni 2018

Ruiselede, 
Nieuwstraat 8 17.00 u - 20.00 u

Donderdag
28 juni 2018

Knesselare,
Hoogte 3 17.00 u - 20.00 u

Vrijdag
29 juni 2018

Beernem, 
Rollebaanstraat 10 17.00 u - 20.00 u
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iNSCHRijViNGSDaTa
auGuSTuS – SePTeMBeR

DAG LOCATIE TIJDSTIP

Dinsdag
28 aug. 2018

Aalter, 
Stationsstraat 141 17.30 u - 19.30 u

Woensdag
29 aug. 2018

Beernem, 
Rollebaanstraat 10 17.30 u - 19.30 u

Knesselare, 
Hoogte 3 17.30 u - 19.30 u

Ruiselede, 
Nieuwstraat 8 17.30 u - 19.30 u

Donderdag
30 aug. 2018

Maldegem, Mevr. 
Courtmanslaan 82 17.30 u - 19.30 u

maand
september in de hoofdschool en alle filialen

Betaling: enkel Bancontact

TaRieVeN

→ Jonger dan 18 jaar: 72 of 49 euro
→ Tussen 18 en 24 jaar: 136 euro
→ Volwassenen vanaf 24 jaar: 314 of 136 euro
· Specialisaties: Als je ingeschreven bent voor een 

opleiding in de vierde graad, mag je een speciali-
satie gratis bijvolgen. Zoniet betaal je het gewone 
inschrijvingstarief.

· Verminderd tarief kan bij  een tweede inschrijving, 
een tweede studierichting, sociale vermindering, …

· In deze bedragen is een administratieve bijdrage 
van 7 euro meegerekend. 
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iNSTRuMeNT HuReN?

De volgende instrumenten kan je bij ons huren:
→ Viool – Altviool – Cello – Contrabas
→ Kinderaccordeon – Kinderharp
→ Bugel – Trompet – Tuba - Hoorn – Trombone
→ Dwarsfluit – Hobo – Klarinet – Saxofoon

In de tweede graad betaal je 45 euro per jaar, in de 
derde graad 65 euro per jaar. Je kan ook enkel huren 
zolang de academie instrumenten ter beschikking 
heeft.

KLeuTeRDaNS VooR KiNDeReN uiT De 
TWeeDe eN DeRDe KLeuTeRKLaS (4- eN 
5- JaRiGeN)

Deze cursus kan je volgen in Aalter, Maldegem, 
Knesselare en Ruiselede

CuRSuSSeN VaNaF HeT eeRSTe 
LeeRJaaR: De eeRSTe GRaaD

Aalter
→ Muziekkriebels: voor leerlingen uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7- jarigen)
→ Woordkriebels: voor leerlingen uit het tweede
 leerjaar (7- jarigen)
→ Danskriebels: voor kindjes uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7-jarigen)



MuZieK  WooRD  DaNS  2018-2019 9

Filiaal Maldegem
→ Muziekkriebels: voor leerlingen uit het tweede
 leerjaar (7- jarigen)
→ Danskriebels: voor kindjes uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7-jarigen)

Filiaal Beernem
→ Muziekkriebels: voor leerlingen uit het tweede 
 leerjaar (7- jarigen)
→ Danskriebels: voor kindjes uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7-jarigen)

Filiaal Knesselare 
→ Danskriebels: voor kindjes uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7-jarigen)

Filiaal Ruiselede
→ Danskriebels: voor kindjes uit het eerste en
 tweede leerjaar (6- en 7-jarigen)
→ Muziekkriebels: voor leerlingen uit het tweede
 leerjaar (7- jarigen)

Kunstkriebels (6- en 7-jarigen)

→ Deze cursus gaat door op het terrein van diverse 
dagscholen in Aalter, Beernem, Knesselare en 
Ruiselede.



CuRSuSSeN VaNaF HeT DeRDe 
LeeRJaaR LaGeRe SCHooL:

In Aalter en in alle filialen kan je terecht voor drie 
studierichtingen: MUZIEK, WOORD en DANS.

Deze studierichtingen zijn onderverdeeld in graden; 
een tweede graad (de vroegere lagere graad, vanaf 
het derde leerjaar lagere school), de derde graad 
(=de vroegere middelbare graad, vanaf het eerste 
jaar middelbaar onderwijs) en de vierde graad 
(=de vroegere hogere graad, vanaf het vierde jaar 
middelbaar).

Je kan direct instappen in de tweede graad, ook als 
je de eerste graad niet hebt gevolgd!

De tweede graad
De tweede graad start wanneer je in het derde 
leerjaar zit. 

Muziekatelier + instrument
Je krijgt 2 keer per week één uur muziekatelier. 
We vertrekken hierin vanuit de beleving van klank, 
melodie, ritme,… Daarnaast heb je per week ook één 
uur instrumentles
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Woordatelier
Gedurende één uur Woordatelier per week werk 
je aan een mooie en duidelijke uitspraak en leer je 
improviseren en acteren.

Dansatelier
Je krijgt twee uur Dansatelier per week: je ontwikkelt 
een juiste houding en techniek en werkt aan 
expressie en beleving

De derde graad
De eerste drie jaren van de middelbare school vallen 
samen met onze derde graad. 

Muziek
Je krijgt drie uur les per week: instrument, groeps-
musiceren of muziek schrijven en Muziek&Cultuur.

Woord 
Je krijgt twee uur les per week, woordlab en drama. 
In het derde jaar wordt dit woordlab en spelen.

Dans 
Je danst 2,5 uur danslab per week: techniek en 
hedendaagse dans. Je kan ook een extra uur 
klassieke training bijvolgen.
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De vierde graad
De laatste drie schooljaren noemen wij de vierde 
graad (meestal vanaf 15 jaar).

Muziek
Je krijgt twee uur les per week, instrument en 
groepsmusiceren of muziek schrijven.

Woord
Je krijgt twee uur les per week: dramacultuur en 
vertel- of speltheater. 

Dans
Je danst 2,5 uur per week: techniek en choreo-
grafieën, improvisatie, … Je kan ook een extra uur 
klassieke training bijvolgen.

aFGeSTuDeeRD? VoLLeeRD?

De podiumkunsten zijn nooit “af”. Je kan steeds 
verder evolueren en groeien. Ofwel met een nieuw 
instrument of in een andere discipline, …
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Volwassenen?
Droomde je er altijd al van om een muziekinstrument 
te leren bespelen of om op het toneel te staan, 
maar is het er nooit van gekomen? 
Voor onze volwassenen hebben we cursussen op 
maat. Informeer er naar! 

Als volwassene een instrument bespelen
Ook als volwassene kan je ieder instrument leren 
bespelen. Je start al vanaf les één met je instrument 
en een aangepast muziekatelier.

NieuW eN iN De KijKeR…

→ Nieuw: Kinderkoor
We starten een kinderkoor op, voor alle kinderen 
tussen 8 en 12 jaar. Meer info hierover begin volgend 
schooljaar!

→ Nieuw: instaporkest
Samen muziek maken is het leukste wat er is… dus 
starten we er zo vroeg mogelijk mee. Vanaf volgend 
schooljaar kan je terecht in ons instaporkest, voor 
alle leerlingen en alle instrumenten uit muziekatelier 
3 en 4. Meer info begin volgend schooljaar.
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→ Nieuw: Specialisatie Oude Muziek
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt het aanbod 
oude muziek uitgebreid. Leerlingen die in de derde 
of vierde graad zitten, kunnen hiervoor (gratis) 
inschrijven. De ‘oude muziek’ staat centraal. Er 
wordt modulair gewerkt rond een aantal thema’s, er 
zijn concertbezoeken met voor- en nabespreking, er 
zijn een aantal podiummomenten,… 
Meer info: ruthvankillegem@hotmail.com

Specialisatie Klanklab
Het klanklab is een plaats waar we op elektronische 
wijze aan de slag gaan met de bouwstenen van 
muziek. We leren de vele mogelijkheden kennen van 
diverse software, elektronische instrumenten en het 
bewerken van opnames. Met deze tools gaan we aan 
de slag om een eigen, unieke wereld in klank uit te 
bouwen. We laten ons inspireren door andere muziek, 
door films en andere kunstvormen. In het klanklab is 
er ruimte om te experimenteren en nieuwe muziek te 
leren kennen. Voor iedereen, vanaf 14 jaar. 
Meer info: mirekcoutigny@gmail.com

Specialisatie spreken en vertellen
In de specialisatie spreken en vertellen exploreren 
we de mogelijkheden om vanuit het ik-perspectief 
verhalen over te brengen aan een publiek. We 
bouwen verder op de technische en artistieke 
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vaardigheden uit het verteltheater. We gaan 
aan de slag met luisterverhalen, presentaties, 
radioprogramma's, poëzie, dialogen en monologen… 
We hebben aandacht voor de interactie met het 
publiek en de medespeler. Voor iedereen vanaf 16 
jaar, 2u/w.
Meer info: ellen.van.laecke@telenet.be

Specialisatie speltheater
Deze specialisatie is er voor alle afgestudeerde 
leerlingen Woord die het voelen jeuken om opnieuw 
op de planken te staan. Gedurende 2u/w werken we 
samen aan een aantal projecten.
Meer info: ellen.van.laecke@telenet.be

Actief Muziek Beluisteren 
Aan de hand van luistervoorbeelden en begeleide 
concertbezoeken leer je muziek (uit alle stijlperiodes) 
beter kennen en begrijpen. Deze cursus staat open 
voor iedereen. (voorkennis is niet vereist, je hoeft 
geen instrument te bespelen)  
Meer info: brunobouckaert@telenet.be

Compositie - muziek schrijven
Hier leggen we de basis om zelf te leren compone-
ren. Je kan hiermee starten vanaf de derde graad. 
Meer info: inghelbrecht@live.be
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VRieNDJeSLeSSeN eN 
iNSTRuMeNTeNVooRSTeLLiNG

Van zaterdag 8 september tot en met vrijdag 
14 september mogen onze leerlingen vriendjes 
meebrengen in de lessen. Ook kinderen die graag 
eens een proefles volgen, zijn hierop welkom. 

Waar en wanneer kan je deze
vriendjeslessen volgen?
Het overzicht met de mogelijkheden vind je vanaf 
5 september 2018 op:
 www.facebook.com/AcademieVoorMuziekWoord

EnDansAalter/ 
a www.aalter.be/academie

Instrumentenvoorstelling
Op zaterdag 15 september nodigen we onze 
8-jarige leerlingen (of oudere starters) uit op de 
instrumentenvoorstelling.

Welk muziekinstrument is het best geschikt voor mijn 
kind? Welke instrumenten kunnen ze leren spelen 
op de Academie? En kan ik bv. ook een viool of een 
gitaar huren?
Dit en nog veel meer kom je te weten op 
zaterdag 15 september 2018 tijdens de jaarlijkse 
instrumentenvoorstelling van de Academie voor 
Muziek, Woord en Dans.
Het doel van de instrumentenvoorstelling is om 
kinderen te helpen de juiste instrumentkeuze te 
maken.

Afspraak om 10.00 u in het auditorium van het 
gemeentehuis, Europalaan 22 (einde 12.30 u). 
Deze voorstelling is gratis, inschrijven is wel 
noodzakelijk (vanaf 27 augustus 2018):
 www.facebook.com/AcademieVoorMuziekWoord

EnDansAalter/ 
a www.aalter.be/academie



Kunstonderwijs
Beeldende Kunsten

CoNTaCT

KUMA - Kunstacademie Maldegem
 Mevrouw Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem
 050 72 89 50 
 kunstacademie@maldegem.be
a www.academiekuma.be
 KUMA kunstacademie maldegem

Onze atelier adressen in Aalter
Aalter: Boomgaardstraat 10, 9880 Aalter
  (naast de BIB)

Bellem: Museumstraat 103, 9881 Bellem
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WaNNeeR

Het schooljaar begint op zaterdag 1 september 2018 
en eindigt op zaterdag 29 juni 2019. 
De lessen starten effectief vanaf 1 september. 

Voor de lesmomenten academiejaar 2018-2019:
neem een kijkje op de website.

iNSCHRijViNGeN KUMA 

Inschrijven voor de lessen gebeurt steeds via het 
online inschrijvingsformulier op onze website
www.academiekuma.be/inschrijvingen.

Op de website, bij de lesmomenten kinderen, zie je 
of het atelier al dan niet volzet is. 
Na het invullen en verzenden van het online  
formulier, dien je enkel nog een overschrijving 
met het correcte bedrag uit te voeren naar 
onderstaande rekening.
IBAN: BE04 0910 1963 3031
BIC: GKCCBEBB

Opgelet: vermeld bij ‘mededeling’ de volledige naam 
van de leerling en de klasgroep.  
Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van 
het inschrijvingsgeld.

Tarieven
€ 65 of verminderd tarief: € 42

Proefles 
Tijdens september kunnen nieuwe  leerlingen 
één proefles volgen na opgave van naam en 
contactnummer via de bon, af te geven in het 
secretariaat.



BON VOOR 1 GRATIS PROEFLES*
KUMA 2018
* Tijdens de inschrijvingsmaand september 2018

Tijdens september kunnen nieuwe  leerlingen 
één proefles volgen na opgave van naam en 
contactnummer via de bon, af te geven in het 
secretariaat.

NAAM:

LEEFTIJD:

WIL LES VOLGEN IN LESMOMENT:

NAAM OUDER: 

GSM NUMMER:

E-MAILADRES:

HOE HEB JE KUMA LEREN KENNEN?

Laat weten wat jouw bevindingen zijn na de les:
   kunstacademie@maldegem.be

Wenst u blijvend op de hoogte te zijn:
stuur een mailtje naar ons met vermelding
”vriend van Kuma”
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