MOORSLEDE

/ 6 & 7 jaar
.• muziekinitiatie

MUZIEK
/ 8 jaar

.• instrument

Je zingt, beweegt en maakt
muziek met instrumenten in een
groep vrienden en vriendinnen.
We werken naar een voorstelling
toe. Daar sta je op een groot
podium en laat je aan iedereen
zien wat je al kan!

• 6 jaar

woensdag
van 16.30 uur tot 17.30 uur
• 7 jaar

woensdag
van 17.30 uur tot 18.30 uur

.• muzikale en culturele
..vorming
.• groepsmusiceren

Je volgt 3 uur les in de week:

Overal is muziek.
Voel je het al kriebelen?
Je kan meteen starten met een
instrument op 8 jaar!

• 1 uur instrument

• 1ste jaar muzikale en culturele
vorming + groepsmusiceren:

woensdag
van 15 uur tot 16 uur
en vrijdag
van 15.30 uur tot 16.30 uur
Het lesuur instrument wordt bepaald
in overleg met de leerkracht begin
september.
Vanaf dit schooljaar worden voor de
instrumenten piano en gitaar in het
eerste jaar groepslessen georganiseerd.
Deze lesmomenten zijn terug te vinden
op onze website.

Je kan in Moorslede piano,
klarinet, saxofoon, koper,
dwarsfluit en gitaar leren.
Je instrumentleerkracht
helpt je hierbij.
• 1 uur muzikale en culturele vorming
(MCV)

Met je klas leer je noten lezen
en zingen, muziek schrijven,
interessante weetjes én luisteren
naar muziek.
• 1 uur groepsmusiceren (GM)

Met je klas zing je veel samen en
je speelt samen op verschillende
instrumenten. Af en toe breng
je ook je eigen instrument mee
en geniet je van samen muziek
maken.

WOORD
/ 8 jaar
• woordatelier
Je zet je eerste stappen als
acteur op het podium en je leert
goed spreken. We gaan met
jouw levendige fantasie aan de
slag. Elke week werk je aan een
plezierige uitspraakoefening, een
fijn vertelmoment of een leuk
rollenspel. Je werkt naar een
toonmoment toe.
Smeer die stembanden maar!

schrijf in via onze website:
www.staproeselare.be
of op locatie bij de
filiaalverantwoordelijke:
Natasja Nuyttens
0499 22 14 10
moorslede@staproeselare.be

locatie
Gemeenteschool
Roeselaarsestraat 60
8890 Moorslede
hoofdschool

Meenseheirweg 20
8800 Roeselare
051 26 17 40

tarieven
• volledig tarief

• 1ste jaar woordatelier

dinsdag
van 16.30 uur tot 17.30 uur

INSCHRIJVEN
inschrijfdata
periode 1

• woensdag 17 juni
van 13.30 uur tot 16 uur
• donderdag 18 juni
van 16.30 uur tot 18 uur
• vrijdag 19 juni
van 15.30 uur tot 17 uur
• woensdag 24 juni
van 16 uur tot 19 uur
• donderdag 25 juni
van 16.30 uur tot 18 uur

periode 1: inschrijven kan enkel
telefonisch of online (tijdens
de bovenstaande momenten)

82 euro

• verminderd tarief
58 euro

• extra richting
44 euro per extra studierichting

lesuren
alle nieuwe uurroosters zijn
te vinden op:
www.staproeselare.be

periode 2

• woensdag 2 september
van 13.30 uur tot 17.30 uur
• vrijdag 4 september
van 15.30 uur tot 17 uur
• woensdag 9 september
van 13.30 uur tot 17.30 uur
• vrijdag 11 september
van 15.30 uur tot 17 uur
• vrijdag 18 september
van 15.30 uur tot 17 uur

STAP / stedelijke academie voor podiumkunsten
meenseheirweg 20, 8800 roeselare 051 26 17 40 / info@staproeselare.be

