Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans – vestigingsplaats Liedekerke
Schooljaar 2019-2020
De Academie voor Muziek Woord en Dans wil een veelzijdige
artistieke vorming op maat aanbieden aan jong en oud in
Liedekerke en omgeving
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren én volwassenen leren een
instrument spelen, toneel spelen of dansen.

Opendeur:
Kom kennismaken op zaterdag 15 juni van 14 tot 16u in de academie, Muilenstraat 33

Aanbod in Liedekerke
vestigingsplaatsen Muilenstraat 33 en Opperstraat 31 (onder GC Warande)
- 6- en 7-jarigen:
PodiumX, domeinoverschrijdende initiatie (muziek, woordkunst-drama en dans) 1u/week
Dansinitiatie 1u/week
- vanaf 8 jaar:
Muzieklab en instrument (piano, gitaar, dwarsfluit, altsaxofoon, klarinet, viool, trompet,
trombone, hoorn, …, zang, drums en melodisch slagwerk…) 3u/week
Woordatelier 1u/week
Nieuw: Danslab 2u/week (mits voldoende inschrijvingen)
Wekelijkse lessen van 2 september tot 30 juni, van maandag tot en met zaterdag, naschools en ’s
avonds.
Inschrijvingsdagen en -uren voor 2019 - 2020
Van 3 juni tot 29 juni
Van 2 tot 30 september
(Niet op zaterdag 22 juni)

Van 26 tot 31 augustus

maandag 16 tot 20u
dinsdag en donderdag 17.30 tot 20u
woensdag 13 tot 19.30u
vrijdag 16u tot 19u
zaterdag 9 tot 12u
maandag dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 17 tot 20u
zaterdag 9 tot 13u

Inschrijving

Betalingswijze

Jongeren (6-17 jaar) € 67
Jongeren (6-17 jaar) als 2de lid van het gezin
of sociaal tarief: € 43
Jongeren (18-24 jaar) € 132
Volwassenen (+24 jaar): € 314
Volwassenen sociaal tarief: € 132

Mogelijkheid tot betaling met betaalterminal in
het secretariaat
We aanvaarden met Sport- en cultuurcheques
Bijzondere voorwaarden voor leerlingen met
een Vrijetijdskompas of UiTPAS met
kansenstatuut

Toekenning reductie of sociaal tarief enkel op
voorlegging van een geldig en wettelijk attest

Meer info
Secretariaat Academie
Ontmoetingscentrum Ter Muilen
Opgelet: Nieuwe leerlingen brengen hun
Muilenstraat 33 – 1770 Liedekerke
identiteitskaart mee
academieninove@liedekerke.be
053 67 43 95
www.academieninove.be – volg ons op facebook

