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ROESELARE

muziek

woord

6 & 7 jaar

8 jaar

• muziek-en/of woordinitiatie
• vioolinitiatie
• sing in

• instrument
en culturele
• muzikale
vorming
• groepsmusiceren

Je zingt, beweegt en maakt muziek
We werken naar een voorstelling
toe. Daar sta je op een groot podium
en laat je aan iedereen zien wat je al
kan! Instromen gebeurt op leeftijd.
Voor de jongste nachtegaaltjes
is er koorinitiatie in het koor
Sing In. Leerlingen kunnen voor
koorinitiatie kiezen als alternatief
voor muziekinitiatie, maar kunnen
dit ook allebei volgen. Het plezier bij
het zingen staat altijd centraal!
Wie graag viool wil leren spelen,
kan in de hoofdschool terecht vanaf
6 jaar voor vioolinitiatie.
Je krijgt wekelijks een individueel
lesmoment (20 min) en een
groepsles (45 min). Telkens zijn
mama of papa erbij, zodat die jou
thuis verder kunnen begeleiden.
NIEUW!

Wie dat wil kan voortaan vanaf
6 jaar een instrument leren spelen!
Je kan kiezen uit volgende
instrumenten: blokfluit, dwarsfluit,
klarinet, saxofoon, fagot, hobo,
piccolo, bariton, bugel, kornet,
hoorn, trombone, trompet, bastuba,
eufonium, slagwerk, viool, cello,
contrabas, harp of orgel.

Overal is muziek.
Voel je het al kriebelen?
Je volgt 3 uur les per week:
• 1 uur instrument
Je kan in Roeselare ruim
30 instrumenten leren spelen.
Het uitgebreide aanbod kan je
bekijken op onze website.
• 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 en speel je samen
op verschillende instrumenten.
Af en toe breng je ook je eigen
instrument mee en geniet je van
samen muziek maken.
Het lesuur instrument wordt
bepaald na inschrijving en in
overleg met de leerkracht.
Voor gitaar en dwarsfluit worden
groepslessen georganiseerd in het
eerste jaar.
Je vindt alle lesmomenten op onze
website.

Ben je tussen 12 en 15 jaar, neem
contact op met STAP. We bekijken
samen bij welke groep je best
kan aansluiten; de jongeren of de
volwassenen.

+15 jaar
• instrument
en culturele
• muzikale
vorming
• groepsmusiceren
Volwassenen zonder kennis
van notenleer volgen, net als de
jongeren, 1 uur instrument, 1 uur
muzikale en culturele vorming, en
1 uur groepsmusiceren.
Op dinsdagavond organiseren we
specifieke klassen MCV + GM voor
volwassenen.
Volwassenen mét voorkennis
kunnen contact opnemen voor een
leertraject op maat.

dans
vanaf
2de kleuter

6 & 7 jaar
•

muziek- en
woordinitiatie

Zie domein ‘muziek’.

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!

• kleuterdans

+15 jaar
• danslab
(jong-) volwassenen

Spelenderwijs ontwikkelt het kind
zijn motoriek en een gevoel voor
dans en muzikaliteit. Speel- en
dansplezier staan altijd voorop!

Er is brede aandacht voor
alle dansstijlen op maat van
volwassenen.
Dansplezier primeert.
Er wordt geen voorkennis vereist.

6 & 7 jaar

Leslocaties en uurroosters vind je
op onze website.

• dansinitiatie
Via zowel klassieke als hedendaagse
dansstijlen wordt aan een goede
danshouding gewerkt. Speel- en
dansplezier staan voorop! Er is
aansluiting voorzien met de lessen
muziek- en woordinitiatie voor
leerlingen die beide vakken wensen
te volgen.

kleuters (4-6 jaar)

praktisch

kleuterdans € 15

Inschrijven kan vanaf woensdag 18 mei voor
herinschrijvers en vanaf woensdag 1 juni
voor nieuwe leerlingen.
Online via www.mijnacademie.be of in de
hoofdschool elke weekdag van 16 uur tot
19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur.
Let op! Op 18 mei en 1 juni starten de
inschrijvingen om 14 uur.

kinderen/jongeren (6 tot 18 jaar)
volledig tarief: € 89
(ook voor muziekinitiatie
en muziek- en woordinitiatie)
verminderd tarief (*): € 64
extra richting: € 49
(per bijkomende studierichting)

jong-volwassenen (18-25 jaar)
volledig tarief: € 160
volwassenen (+25 jaar)
volledig tarief: € 358
verminderd tarief (*): € 160
extra richting: € 343
(per bijkomende studierichting)
verminderd tarief extra richting: € 145
Wij aanvaarden ook cultuurcheques
(EDENRED en SODEXO)
(*) De voorwaarden voor het verminderd
tarief en het gebruik van de vrijetijdspas zijn
terug te vinden op www.staproeselare.be.

8 jaar

+15 jaar

• danslab

voor
• woord
(jong-) volwassenen

Je krijgt een brede opleiding met
aandacht voor alle dansstijlen.
We werken aan kracht, lenigheid,
elegantie, techniek en improvisatie.
Vanaf de derde graad kan je
specifiek kiezen voor klassieke of
hedendaagse dans.

Als jongvolwassene kan je kiezen
tussen ‘speltheater’ en ‘spreken en
vertellen’.
Je volgt telkens 2 uur per week.
Je vindt alle lesmomenten op onze
website.

inschrijvingen

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

inschrijvingsperiode
Inschrijven via het onthaal van de
hoofdschool kan tot en met 28 juni en van
25 augustus tot en met 30 september,
elke werkdag tussen 16 uur en 19 uur en
elke zaterdag tussen 9 uur en 12 uur.
30 september is de uiterste inschrijvingsén betaaldatum! Verminderingsattesten
moeten eveneens ten laatste op
30 september in ons bezit zijn.
Als je vóór 30 september je inschrijving
annuleert, wordt het inschrijvingsgeld
teruggestort.
De inschrijvingsdagen van onze andere
vestigingsplaatsen zijn terug te vinden
op www.staproeselare.be.

zorg
Zijn er medische, leer-, gedrags- of andere
problemen, dan is een specifieke aanpak
vaak wenselijk of noodzakelijk.
Als academie kunnen wij op basis van een
gemotiveerd verslag voor geïntegreerd
onderwijs (gon-begeleiding), een attest
VAPH (Vlaams agentschap voor personen
met een handicap) of een attest voor
buitengewoon onderwijs een aangepast
leerparcours aanbieden. Daarnaast bieden
wij binnen het gewone leertraject in de mate
van onze mogelijkheden ook brede zorg aan.
Voor alle informatie kan u bij ons terecht.
De informatie die de school op deze
manier verwerft, wordt gegarandeerd strikt
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter
beschikking gesteld van leerkrachten, die
lesgeven aan u, uw zoon of dochter.

