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Aanbod 2021-2022
Deeltijds Kunstonderwijs in Baarle-Hertog,  
Baarle-Nassau, Hoogstraten, Merksplas,  
Ravels en Rijkevorsel

www.amwn.be
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Waar start je?

Je bent 6 of 7 jaar
KINDERACADEMIE

Je bent tussen 
8 en 11 jaar

Je bent 12 jaar 
of ouder

MUZIEK & WOORD

MUZIEK

MUZIEK

BEELD (OOK VOOR 8-JARIGEN)

DANS (OOK VOOR 8-JARIGEN)

WOORD

WOORD

Muziek & Woord 1u/wk
Instrument 1u/wk (optioneel)

MuziekATELIER 2u/wk 
Instrument 1u/wk

Kinderacademie Beeld 1u/wk

Kinderacademie Dans 1u/wk

WoordATELIER 1u/wk

WoordLAB 2u/wk

MuziekATELIER 2u/wk 
Instrument 1u/wk
Kinderkoor (optioneel)

WOORD: 
acteren, vertellen, spreken voor een pu-
bliek, toneel spelen, kleinkunst, cabaret...

MUZIEK: 
jazz, klassiek, zang, rock, pop, instrument, 
koor, orkest, combo, dirigeren, compone-
ren, opnametechniek...

BEELD: 
tekenen, knutselen, schilderen, boetseren...

DANS: 
ballet, bewegen, lichaam...

DE ONLINE CURSUSWIJZER 
Ontdek welke vakken je kan volgen en in 
welke vestigingsplaatsen je kan starten 
in de Kinderacademie of met een oplei-
ding Muziek en Woord. Surf naar onze 
website: www.amwn.be

Kinderen 6 / 7 / 8 jaar

Kinderacademie Dans

6 / 7 / 8-jarigen Kinderacademie Dans 1u/wk
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Vanaf 1 september 2021 kan je in onze 
academie ook danslessen volgen.

Op een speelse, creatieve manier leer je 
de basisprincipes van dans. Je werkt aan 
lichaamshouding, coördinatie, muzikaliteit 
en ritmegevoel, aan expressie en vrijheid in 
beweging en dit alles op een kindvriende-
lijke manier.

Inschrijven voor de 1e graad Dans is mo-
gelijk voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar. 
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Kinderen 6 / 7 jaar Kinderen 6 / 7 / 8 jaar

In de Kinderacademie volg je één keer per 
week samen les. Je zet de eerste stappen 
in de wereld van Muziek en Woord: je zingt, 
speelt muziek of toneel, fantaseert verhalen 
en verkent muziekinstrumenten. Wie weet 
dans je er zelfs bij!

Kinderacademie Muziek en Woord Kinderacademie Beeld

6 / 7-jarigen Kinderacademie 1u/wk

6 / 7-jarigen Instrument (optie) 1u/wk 

6 / 7 / 8-jarigen Kinderacademie Beeld 1u/wk
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Onze lessen Kinderacademie Beeld zijn in 
de volksmond beter gekend als ‘de teken-
les’. Natuurlijk doe je veel meer dan alleen 
tekenen: je knutselt, schildert en boetseert. 
Begeleid door een leerkracht ontdek je allerlei 
nieuwe technieken. De werkjes die je maakt, 
neem je ook regelmatig mee naar huis, zodat 
je ze kan tonen aan je familie! Aan het einde 
van het jaar organiseren we een heuse ten-
toonstelling.

Inschrijven voor de 1e graad Beeld is enkel 
mogelijk voor kinderen van 6 tot en met 8 
jaar. Ben je ouder? Dan kan je aan onze  
academie nog geen Beeld volgen.

IN 
RAVELS EN
 WEELDE
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Kinderen vanaf 8 jaar  
(of 3e leerjaar – groep 5 NL)

Jongeren & volwassenen* 
(na beëindigen 2e graad)
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Muziek 2e graad Muziek 3e graad - optie Klassiek

Jongeren vanaf 12 jaar  
en volwassenen

In het MuziekATELIER leer je de muziektaal lezen en 
begrijpen. De nadruk ligt op muziekbeleving met veel 
aandacht voor het samen zingen. 
Je kiest meteen een instrument: strijken, tokkelen, 
blazen, zingen… er is zoveel keuze. En we treden op!

Je bent 12 jaar of ouder en je wilt starten met muziek.
In praktijkgerichte groepslessen leer je de vaardig- 
heden die je nodig hebt.
Tegelijkertijd start je met een instrument naar keuze.

Leerjaar 1 t/m 4 Instrument  
of Zang 1u/wk MuziekATELIER 2u/wk

Leerjaar 1 t/m 3 Instrument  
of Zang 1u/wk MuziekATELIER 2u/wk

In de 3e graad kies je tussen 2 opties: Klassiek of 
Jazz-Pop-Rock. Hieronder vind je alle info over 
de optie Klassiek. Interesse in Jazz-Pop-Rock? 
Ga dan naar p. 9 
Je eerste kennismaking met je instrument ga 
je nu verdiepen. Daarnaast speel of zing je in 
een fijne muzische sfeer met elkaar samen en 
treed je op in groep.
Voor het vak MuziekLAB kies je uit een aantal 
modules: ritmetraining, gehoorvorming, 
studiotechniek, muziekstijlen, muziek schrij-
ven,... Kortom: je kiest waarin je wilt groeien, in 
overleg met je leerkracht.

* Vanaf de 3e graad kan je ook kiezen voor de optie Jazz-Pop-Rock (JPR).

Leerjaar 1 t/m 3 Instrument of 
Zang 1u/wk MuziekLAB 1u/wk

Samenspel, Koor 
of Begeleidings- 
praktijk 1u/wk
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Jongeren & volwassenen  
(na beëindigen 3e graad)

Jongeren vanaf 12 jaar & volwassenen 
(na beëindigen 2e graad)

4E
 G

R
A

A
D

3E
 -

 4
E 

G
R

A
A

D

Muziek 4e graad - optie Klassiek Muziek 3e en 4e graad - optie Jazz-Pop-Rock (JPR)

3e graad
Leerjaar 1 t/m 3

Instrument 
of Zang 1u/wk MuziekLAB 1u/wk Combo of 

Koor 1u/wk
Leerjaar 1 t/m 3 Instrument  

of Zang 1u/wk
Samenspel, Koor of 
Begeleidingspraktijk 1u/wk

Leerjaar 1 t/m 3 Instrument  
of Zang 1u/wk Muziek schrijven 1u/wk 4e graad

Leerjaar 1 t/m 3
Instrument  
of Zang 1u/wk

Combo of 
Koor 1u/wk

4e graad
Leerjaar 1 t/m 3

Instrument  
of Zang 1u/wk Muziek schrijven 1u/wk

In de vierde graad rond je je muziekop-
leiding af. Je kan de laatste drie jaren 
helemaal wijden aan je instrument en 
alle mogelijkheden van samenspelen in 
verschillende ensembles. Of je combi-
neert je interesse in Muziektheorie met 
het bespelen van een instrument.

Ben je een absolute beginner of 
heb je al wat ervaring? Iedereen 
is welkom in de JPR-afdeling! 
Voor het vak MuziekLAB kies je uit 
een aantal modules: jazztheorie, 
songwriting, ritmetraining, studio- 
techniek enz. Kortom: je kiest 
waarin je wilt groeien, in overleg 
met je leerkracht.
Je wordt op jouw niveau ingedeeld 
bij één van de verschillende combo’s. 
In het wekelijks lesmoment leer je 
hoe jouw instrument functioneert in 
zo’n band en krijg je alles aangereikt 
om zelf te leren improviseren. 
Je bent er bij op de jamsessies en 
gaat mee op uitstap naar een aan-
tal concerten. Niet te vergeten: we 
zorgen ervoor dat je kan optreden 
hier in de regio!  

SPEEL JE IN EEN VERENIGING?
Dan mag je de lessen Samenspel 
of Koor volgen in je eigen orkest 
of koor. Verschillende verenigin-
gen uit de Noorderkempen zijn 
een ‘alternatieve leercontext’ van 
onze academie. Een overzicht van 
onze ALC-partners en meer info 
over de afspraken vind je op onze 
website.

Optie: jongeren- en volwassenkoor 
Wist je dat je Koor kan volgen in plaats 
van je les Begeleidingspraktijk of Sa-
menspel? Wekelijks zingen meer dan 50 
leerlingen in één van onze academiekoren: 
zo is er een jongerenkoor en een gemengd 
volwassenenkoor. Interesse? Op amwn.be 
kan je de uurroosters Koor raadplegen.
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Kinderen vanaf 8 jaar  
(of 3e leerjaar – groep 5 NL)
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Jongeren vanaf 12 jaar  
(na beëindigen 2e graad of zonder vooropleiding)

Woord 2e graad Woord 3e graad

Is WoordATELIER iets voor jou?
Je staat met plezier op een podium.
Je houdt van gedichten.
Je vertelt graag verhalen.
Je speelt graag toneel.
Je werkt een beetje aan je uitspraak.
Je doet mee aan echte optredens. 

8 jaar * Leerjaar 1 WoordATELIER 1u/wk

9 jaar * Leerjaar 2 WoordATELIER 1u/wk

10 jaar * Leerjaar 3 WoordATELIER 1u/wk

11 jaar * Leerjaar 4 WoordATELIER 1u/wk

* instromen op leeftijd Volwassenen*

Bij WoordLAB proef je van alle vakken waaruit je in de 
4e graad kan kiezen, zo ontdek je waar jouw talenten 
het beste tot z’n recht komen. De lessen draaien om alle 
onderdelen van toneelspelen en vertellen: leren je in te 
leven in emoties, leren improviseren, leren samenspelen. 

Bij WoordLAB Volwassenen bieden we jou een stevige 
basis aan. Je proeft van alle vakken waaruit je in de 4e 
graad kan kiezen: Toneelspelen, Kleinkunst/Cabaret, 
Verteltheater, Spreken voor Publiek. Daarnaast krijg je 
een dosis spreektechniek: je leert de juiste ademhaling 
toepassen, werkt aan dictie, versterking van je stem, 
lichaamshouding en expressie. 

Leerjaar 1 t/m 3 WoordLAB 2u/wk

Leerjaar 1 t/m 3 WoordLAB 2u/wk
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Jongeren vanaf 15 jaar 
(na beëindigen 3e graad)
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Woord 4e graad

Volwassenen* 
(na beëindigen 3e graad)

Leerjaar 1 t/m 3
Vertolkend acteur

Kunst- en 
cultuurLAB 1u/wk

Toneel of
Verteltheater 1u/wk

Leerjaar 1 t/m 3
Creërend acteur

Kunst- en 
cultuurLAB 1u/wk

Spreken voor  
Publiek 1u/wk

Leerjaar 1 t/m 3
Vertolkend acteur

Kunst- en 
cultuurLAB 1u/wk

Toneel of
Verteltheater 1u/wk

Leerjaar 1 t/m 3
Creërend acteur

Kunst- en 
cultuurLAB 1u/wk

Spreken voor  
Publiek 1u/wk

* Voor volwassenen richt de academie aparte klasgroepen in.

Bij Toneel (Vertolkend) leer je alles wat bij acteren 
komt kijken. Je gaat met teksten aan de slag en 
steekt in groep een voorstelling in elkaar.
Bij Verteltheater (Vertolkend) leer je werken met 
vertelmateriaal: poëzie, proza, monologen, dialogen, 
eigen verhalen,... Je leert een verhaal vertellen, alleen 
of in groep.
Bij Spreken voor Publiek (Creërend) blijf je min of 
meer jezelf en ontdek je hoe je vlot kan presenteren, 
discussiëren, argumenteren, kortom alles om verbaal 
je mannetje te staan.
In Kunst- en CultuurLAB bezoek je musea, tentoon-
stellingen en voorstellingen. Je leert de achtergrond 
van Toneel, Verteltheater of Spreken voor Publiek  
(ver)kennen. 
Bij KcLAB kies je voor een aantal modules: museum-
bezoek, tentoonstellingen, uitdieping van acteur of 
theaterauteur…

THEATERMAKER (VOOR GEVORDERDEN) 
Ben je afgestudeerd in het DKO (domein Woord) of op een 
Kunsthumaniora (WKD)? Heb je ruime toneelervaring? En 
ben je nog niet uitgespeeld? Kies dan voor de opleiding 
Theatermaker aan onze academie! Je maakt in groep 
een theatervoorstelling, van startpunt tot het optreden. 
Je wordt hierin begeleid door een gedreven en ervaren 
Toneeldocent. De kriebels te pakken? Vraag een gratis 
proefles aan in september!

4E
 G

R
A

A
D

KLEINKUNST/CABARET 
Bij Kleinkunst/Cabaret (Creërend) ligt de nadruk op het 
maken en spelen van eigen materiaal, zowel individueel 
als in groep. Je leert verhalen maken, structureren en over-
brengen. Deze verhalen kunnen muzikaal, theatraal en 
humoristisch zijn, maar evengoed sober of geëngageerd. 
Indien je dat wenst, krijg je ook muzikale begeleiding.
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Hoofdschool en secretariaat

Pastoor de Katerstraat 5  –  2387 Baarle-Hertog
BE: +32 14-69 95 39  –  NL: +31 13-507 84 79 
info@amwn.be  –  www.amwn.be

Directeur: Jef Lysens 
Openingsuren secretariaat:
Maandag t/m vrijdag: 9u – 12u en 13u30 – 19u
Zaterdag: 8.30u – 12.00u
Zon- en feestdagen: gesloten
Belgische schoolvakanties: gesloten

Baarle Hertog/Nassau
Pastoor de Katerstraat 5  –  2387 Baarle-Hertog

Hoogstraten
Karel Boomstraat 44  –  2320 Hoogstraten
St. Katharinakerk  –  Vrijheid 153  –  2320 Hoogstraten

Merksplas
GBS Qworzo  –  Markt 17  –  2330 Merksplas
GC de Marc/kt  –  Markt 1  –  2330 Merksplas
Nieuwe academiegebouw  –  Industrieweg 3/5  –  2330 Merksplas

Ravels/Weelde
GBS De Kleine Wereld - Kerkstraat 24 - 2380 Ravels
GBS De Verrekijker  –  Koning Albertstraat 57  –  2381 Weelde 
Sporthal ’t Molenslop - Straatakkers 1 - 2381 Weelde

Rijkevorsel
Kloostergebouw  –  Molenstraat 5/7  –  2310 Rijkevorsel

Vestigingsplaatsen

INSCHRIJVEN

Waar kan je terecht?

CO
N

TA
CT

@amwn.be
www.amwn.be

@academiedenoorderkempen

Inschrijvingen:  
vanaf 3 juni t/m 30 september via www.amwn.be
Proeflessen: juni - september 
Schooljaar: 1 september t/m 30 juni
Inschrijvingstarieven* 2021-2022:
<18 jaar €89; 18-25 jaar €155; >25 jaar €340
* Volledig overzicht: www.amwn.be

WOORD

• Kinderacademie Muziek & Woord 
(kinderen 1e graad) 

• WoordATELIER (2e graad)
• WoordLAB (3e graad)
• Toneel
• Kunst- en CultuurLAB (4e graad) 
• Spreken voor Publiek
• Verteltheater
• Kleinkunst/Cabaret
• Theatermaker

BEELD

• Kinderacademie  
Beeld 
(kinderen 1e graad) 

DANS

• Kinderacademie 
Dans 
(kinderen 1e graad) 

Wat kan je volgen?

MUZIEK

• Kinderacademie Muziek & Woord  
(kinderen 1e graad)

• MuziekATELIER (2e graad)
• MuziekLAB (3e graad)  
• Samenspel  
• Koor
• Begeleidingspraktijk   
• Combo Jazz-Pop-Rock (JPR)
• Muziektheorie (4e graad)  
• Instrument:  

accordeon, althoorn, altviool, bugel, cello, cornet, 
dwarsfluit, eufonium, gitaar, harp, hoorn, klarinet,  
klavecimbel, orgel, piano, saxofoon, slagwerk,  
trombone, trompet, tuba, viool, zang

• Instrument Jazz-Pop-Rock (JPR): basgitaar,  
contrabas, elektrische gitaar, piano/keyboard,  
slagwerk, zang

• Arrangeren
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@amwn.be
www.amwn.be

@academiedenoorderkempen


