Muziekschool

Leslokaal :
GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL SINT-LAUREINS
SINT-JANSSTRAAT 20
9982 SINT-JAN-IN-EREMO (SINT-LAUREINS)
Contact
Secretariaat :
Magda Verminck
Schuttershof 13
9900 Eeklo
telefoon : 09 379 71 28
mail : magda.verminck@skynet.be1
telefoon muziekschool tijdens de lesuren : 09 379 05 34
Doelstelling :
De Gemeentelijke Muziekschool vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze kinderen.
Muziekstudie stimuleert de emotionele, rationele en motorische ontwikkeling. Leerlingen die
muziekonderwijs volgen scoren beter voor wiskunde …… enz.
Een professioneel team van docenten begeleidt kinderen en volwassenen op enthousiaste wijze in de
wondere wereld van muziek en theater. Ze leren samen musiceren en toneel spelen.
Iedereen krijgt de kans zich te ontwikkelen en te vervolmaken op zijn eigen tempo. Toch wordt er naar
gestreefd een bepaald niveau te halen, vergelijkbaar met het Deeltijds Kunstonderwijs.
Bovendien krijgen de leerlingen, na enkele jaren, ook de kans de fanfares, bigband of toneelgezelschap van
onze gemeente te vervoegen, wat het plezier van “samen musiceren en spelen” stimuleert en het sociale web
van ons dorp verstevigt.
Periodieke evaluaties in de vorm van audities, concerten, projecten en examens geven een beeld van de
vorderingen die de leerling maakt.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld is vastgesteld op:
Voor het 1ste gezinslid:
1.
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- 70,00 Euro voor de leerling < 18 jaar (op 31 december 2018)
- 135,00 Euro voor de leerling > 18 jaar
- 106,00 Euro voor een 2de instrument, een combinatie met toneel/zang of een dubbel lesuur, leerling < 18
jaar (op 31 december 2018)
- 210,00 Euro voor een 2de instrument, een combinatie met toneel/zang of een dubbel lesuur, leerling > 18
jaar
Voor het 2de en volgende gezinslid:
- 20 euro minder op bovenstaande tarief
De lessen instrument worden per 2 of 3 leerlingen/uur gegeven.
Het lessenpakket bestaat uit:
- Klankendorp: voor leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar Basisschool.
- Notenleer kinderen: vanaf het 3e lj. Basisschool. De cursus duurt 4 jaar en vanaf het 1ste jaar mag je ook
blokfluit leren spelen.
- Notenleer volwassenen
- Dwarsfluit
- Piano
- Gitaar
- Saxofoon
- Blokfluit
- Traverso
- Zang
- Viool
- Hobo
- Accordeon
- Contrabas en basgitaar
- Percussie
- Trompet, trombone, tuba, bügel
- Toneel
Vanaf het 2de jaar notenleer kan je een instrument kiezen. Na enkele jaren instrument mag je meespelen
met het ensemble (op zaterdagmiddag). Je mag dan al eens optreden voor vrienden en familie. Zo nu
en dan wordt dit ensemble – Fadièse - gevraagd om op te treden. Wie van jazzmuziek houdt, kan op
woensdagavond terecht bij het jazzensemble.
Een koperinstrument, klarinet of dwarsfluit kan je de eerste drie jaar lenen van de muziekschool. Je krijgt
het instrument in goede staat maar je moet het zelf onderhouden en/of herstellen. Er wordt geen huurgeld
gevraagd.
Inschrijvingsformulier :
Het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden : inschrijvingsformulier muziekschool 2018-20192.
Meer info op het secretariaat:
2.
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– Magda Verminck, Schuttershof 13 te 9900 Eeklo, tel. 09 379 71 28, mail: magda.verminck@skynet.be3.
– John Snauwaert, tel. 0491 594834, johnsnauwaert@hotmail.com4 .
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