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Schooljaar 2021-2022
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We vliegen er weer in...
PLAY!

... muziek cultuur praktijk
luisteren spelen improviseren
analyseren interpreteren
concert oren kunst partituur
audio dirigeren uitstap
instrument genieten spelen
componist orkest samen ...

PER TRIMESTER KIES JE
1 MODULE UIT EEN LIJST
VAN 4 MOGELIJKHEDEN
KIES OP BASIS VAN JE INTERESSE EN
OP BASIS VAN EEN LESMOMENT DAT
JOU PAST (DIT KAN VARIËREN PER
TRIMESTER)

Bespreek je keuze met je ouders,
alsook met je andere leerkrachten,
zodat dubbele agenda’s worden
vermeden.
Let op: Kies geen module die
je reeds hebt gevolgd in één
van de vorige schooljaren!
DE LESDATA STAAN DUIDELIJK
VERMELD BIJ ELKE MODULE.

Ieder trimester gaan we minstens
één keer mee op uitstap. Hiervoor
worden er lessen op het einde van
het trimester gecompenseerd.
Op de laatste woensdag en
zaterdag van ieder trimester sluiten
we telkens de module af.

Bij je inschrijving geef je de keuzes op
VOOR HET HELE JAAR
De aantallen zijn beperkt per module.
Eerst komt, eerst maalt!

Kunstacademie Halle, Kardinaal Cardijnstraat 7, 1500 Halle | 02-365 97 60 | kunstacademie@halle.be

MUZIEKCULTUUR-MODULES: JAAROVERZICHT
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Trimester 1
WOENSDAG

ZATERDAG

17u-18u: MODULE 1
Kunst met de grote M

10u-11u: MODULE 3
Muziek op het witte doek

18u-19u: MODULE 2
Harmonie der sferen

11u-12u: MODULE 4
Noten in beeld

Trimester 2
WOENSDAG

ZATERDAG

17u-18u: MODULE 5
Het orkest

10u-11u: MODULE 7
Het spook van de opera

18u-19u: MODULE 6
Improvisatie

11u-12u: MODULE 8
Oren open!

Trimester 3
WOENSDAG

ZATERDAG

17u-18u: MODULE 9
Musica electronica

10u-11u: MODULE 11
Uur natuur

18u-19u: MODULE 10
Oude muziek

11u-12u: MODULE 12
III.3 excl.
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MUZIEKCULTUUR-MODULES: IN DETAIL
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Trimester 1
MODULE 1: KUNST MET DE GROTE M
• Wat?

• Over kunstige muziek kunnen jullie meespreken en je hebt er al heel wat van
gespeeld of gezongen. In deze module brengen we muziek in contact met
andere kunsten zoals beeld, woord en dans. Er zijn heel wat linken en invloeden
te ontdekken. Ga jij mee op speurtocht doorheen dit kunstzinnige landschap?

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 17u behalve op woe. 3 november en 8 & 15 december

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 2: HARMONIE DER SFEREN
• Wat?

• Het is niet moeilijk om noten op elkaar te stapelen, maar volgens bepaalde regels
klinkt het wel een stuk beter. In deze module gaan we zelf aan de slag met noten.
Potlood en papier in de aanslag!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 18u behalve op woe. 3 november en 8 & 15 december

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 3: MUZIEK OP HET WITTE DOEK
• Wat?

• Iedereen kijkt films, maar lette je al eens echt op de muziek van jouw favoriete
films? Zorgt de muziek ervoor dat je soms op het tipje van de zetel zit of een
zakdoek bij de hand moet houden? Wie schrijft deze muziek? Tijdens de laatste
lessen maken we onze eigen muziek bij een kort filmfragment!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 10u behalve op za. 6 november en 11 & 18 december

• Maximum 20 leerlingen
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MODULE 4: NOTEN IN BEELD
• Wat?

• We nemen partituren van vroeger en nu onder de loep. Soms is het ontcijferen
van een partituur een echt raadsel. Nadien leren we hoe we in een speciaal
computerprogramma zelf een partituur kunnen creëren.

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 11u behalve op za. 6 november en 11 & 18 december

• Maximum 20 leerlingen
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Trimester 2
MODULE 5: HET ORKEST
• Wat?

• In een orkest spelen verschillende muzikanten op verschillende instrumenten.
Hoe zien die instrumenten eruit en hoe klinken ze? Hoe spelen ze samen? Wat
spelen ze zoal en ziet elk orkest er hetzelfde uit? Dat kom je te weten in deze
module.

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 17u behalve op woe. 2, 16 & 23 maart

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 6: IMPROVISATIE
• Wat?

• We gaan aan de slag zonder partituren. We gebruiken onze instrumenten, onze
stem of gewoon onze handen. Zowel melodische als puur ritmische improvisaties
komen aan bod. Uiteraard krijg je telkens enkele basisregels mee die je als
leidraad kan gebruiken. In deze module moet je vooral veel durven en willen
doen, want improviseren kan je zeker leren!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 18u behalve op woe. 2, 16 & 23 maart

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 7: HET SPOOK VAN DE OPERA
• Wat?

• Opera: meer dan gillende, hoge vrouwenstemmen? Zeker weten! Bekijk het
verhaal van verscheidene opera’s maar eens: drama, intrige, romantiek en humor
verzekerd! Op welke manier componeerden de operacomponisten passende
muziek bij deze verhalen? En hoe is zo’n opera juist opgebouwd? Dat en nog
veel meer kom je te weten in deze module!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 11u behalve op woe. 5, 19 & 26 maart

• Maximum 20 leerlingen
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MODULE 8: OREN OPEN!
• Wat?

• Deze module focust volledig op jouw gehoor. We proberen op allerlei gebieden
onze beide oren te verfijnen. We leren instrumenten herkennen op het gehoor,
maar evenzeer grote en kleine toonladders onderscheiden, melodieën en
variaties daarop te herkennen, ... Smeer alvast je oren!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 11u behalve op woe. 5, 19 & 26 maart

• Maximum 20 leerlingen
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Trimester 3
MODULE 9: MUSICA ELEKTRONICA
• Wat?

• Biep biep... berichtje! Elektronica is vandaag de dag niet weg te denken uit ons
leven. Logisch dat die ook in de muziek sterk aanwezig is. Van elektronische
instrumenten tot muzieksoftware: steek te stekker maar in het stopcontact!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 17u behalve op woe. 15 en 22 juni

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 10: OUDE MUZIEK
• Wat?

• Sandalen en geitenwollen sokken: het stereotype beeld van muzikanten uit de
oude muziek. In deze module bewijzen we dat de muziek van voor 1600 ook best
interessant is.

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke woensdag om 18u behalve op woe. 15 en 22 juni

• Maximum 20 leerlingen

MODULE 11: UUR NATUUR
• Wat?

• Hou jij van de natuur, van buiten zijn? De natuur vormt voor veel muzikanten
een echte inspiratiebron. Natuur inspireert en geeft energie, maar kan ons ook
tot rust brengen. Naast enkele lesmomenten, waarin we de linken ontdekken
tussen natuur en muziek, trekken we ook samen een keertje de natuur in om het
helemaal echt te beleven. Start je zaterdagochtend puur en kom naar uur natuur!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 10u, behalve op za. 11 en 18 juni

• Maximum 20 leerlingen
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MODULE 12: III.3 EXCL.(VERPLICHT/ENKEL VOOR LEERLINGEN III.3)
• Wat?

• Dit schooljaar studeer je af in de derde graad. Daarom hebben we voor jullie een
speciale afsluitende module in petto, waar je voor een groot deel het heft in eigen
(muzikale) handen zal moeten nemen. Meer info volgt nog!

• Wanneer kom ik naar de les?

• Elke zaterdag om 11u, behalve op za. 11 en 18 juni

• Alle leerlingen uit het laatste jaar van de derde graad!
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