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Academie Haspengouw Podium
MUZIEK- EN THEATERLES: DICHT BIJ HUIS
In GC de Rietbron kan je dit schooljaar terecht voor kunstige lessen. Je kan, dicht bij huis, al vanaf 6 jaar
les volgen. Bovendien kan je ook al op 8 jaar starten met instrumentlessen.

MUZIEK- EN THEATERLES: WOOR ELK WAT WILS
Kids Muziek en Theater
Vanaf 6 jaar kan je bij meester Frank en juf Lut terecht. Op zaterdag om 11.00 u. zet je je eerste stappen op het podium. Meester Frank leert je
toneel spelen en juf Lut geeft je muzikale kriebels. Zo maak je op een speelse manier kennis met muziek en theater.
Muziekatelier
In de les muziekatelier leer je vanaf 8 jaar samen met andere kinderen muziek maken. En natuurlijk leer je ook de muziektaal kennen. Je leert
noten lezen, ritmes klappen, muziek schrijven, … Je zal ook al op het podium staan! Dus, mama en papa, zeker komen luisteren!
De lessen van het eerste jaar gaan door op dinsdag van 16.00 u. tot 18.00 u. bij juf Lut. Je krijgt 2 uur per week les op 1 lesmoment.
Instrumentles
Wist je dat je vanaf dit jaar al op 8 jaar een instrument kan leren bespelen? Vroeger moest je eerst een jaar notenleer volgen. Nu niet meer. In
Halen kan je dwarsfluit, piano, gitaar, saxofoon, viool, altviool, slagwerk of een koperinstrument leren.
Je volgt een uurtje per week les, samen met 3 of 4 medeleerlingen.
Theateratelier
Meester Frank leert je improviseren, toneeltjes verzinnen, scènes met tekst spelen, fantasieverhalen vertellen, personages spelen, … Maar hij
leert je ook goed articuleren en je stem goed gebruiken.
Ieder jaar houden we 2 optredens waar je ouders en vriendjes je aan het werk kunnen zien.
Tussen 8 en 12 jaar kan je instappen op leeftijd.
Via de website van AH Podium vind je alle info terug; ook de uurroosters.

Academie Haspengouw Beeld
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN: DICHT BIJ HUIS
In GC de Rietbron (Halen), Panoven (Loksbergen en GBS Op Dreef (Zelem) kan je dit schooljaar terecht
voor beeldende lessen. Je kan, dicht bij huis, al vanaf 6 jaar les volgen.
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN: VOOR ELK WAT WILS

Beeldatelier kinderen :

Lesplaatsen: Halen, Loksbergen, Zelem

(eerste en tweede graad - 6 tot 11 jaar)
Al vanaf 6 jaar kunnen kinderen zich creatief uitleven in de beeldateliers. Op een
speelse manier ontdekken de leerlingen verschillende technieken en materialen. Met
een flinke dosis enthousiasme, nieuwsgierigheid en fantasie op zak, ontwerpen ze
iedere week toffe kunstwerken. Ze ontwikkelen aan de hand van de verschillende
opdrachten hun eigen expressievorm. Het beeldatelier vormt een sterke basis voor
iedere richting die je nadien wil volgen.
Audiovisueel atelier kinderen
(tweede graad - 8 tot 11 jaar)

Lesplaatsen: Halen, Loksbergen, Zelem

Ben je gefascineerd door animatiefilms of schuilt er een regisseur in je? Dan is
audiovisueel atelier zeker iets voor jou. Leerlingen kunnen vanaf het derde leerjaar
audiovisueel atelier volgen. Je ontwikkelt niet enkel goede beeldende vaardigheden
maar je gaat ook alle manieren om zelf een eigen film te maken ontdekken. De
leerlingen schrijven hun eigen verhalen, animeren ze in diverse stijlen en werken ze
volledig af.
Audiovisueel atelier jongeren
(derde graad - 12 tot 17 jaar)

Lesplaats: Halen

In het audiovisueel atelier leer je stapsgewijs alle tips en tricks van het filmmaken
kennen. Je leert hoe je een scenario schrijft en hoe je dit kan vertalen naar beelden.
Daarnaast ontdek je een wereld vol animatietechnieken die je kan gebruiken om jouw
eigen idee tot stand te brengen en af te werken tot een sterke kortfilm.
Via de website van AH Beeld vind je alle info terug; ook de uurroosters.
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