Volwassenen (vanaf 15 jaar)

Je bent 15 jaar of ouder en je hebt al een muzikale vooropleiding genoten
op onze of een andere academie? Dan verwijzen je graag door naar de
pagina voor jongeren vanaf 12 jaar voor het leertraject
3e en 4e graad dat daar wordt beschreven.
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.

== 2e GRAAD - volwassenen ==
Wanneer je als 15-jarige of ouder start met een opleiding MUZIEK, begin je steeds in de 2 e graad voor volwassenen.
Deze graad omvat 3 schooljaren waarbij je dan wekelijks 3 uur muziekles hebt. Op de lessenrooster wordt ze vaak
aangeduid met het cijfer 2 in combinatie met het woord 'volwassenen'.
Je combineert binnen deze 3 schooljaren onderstaande vakken:
MUZIKALE EN CULTURELE VORMING (MCV) - Volwassenen 2e graad (2u/week)
INSTRUMENT/ZANG (1u/week).

== 3e GRAAD - volwassenen ==
Nadat je bent geslaagd voor de hele 2 e graad (volwassenen), stroom je door naar de 3e graad.
Deze graad omvat 3 leerjaren (alle jaren zijn aangeduid met volwassenen) waarbij 3 uren muziek per week hebt. Je
bekwaamt je in de 3e graad in een gekozen instrument of in zang/stemvorming.

Je kan in de 3 e graad kiezen uit onderstaande opties:
Optie KLASSIEK/OUDE MUZIEK/JAZZ-POP-ROCK
1u MUZIEKLAB (MCV) VOOR VOLWASSENEN
Je kan kiezen uit volgende 2 vakken:
1u GROEPSMUSICEREN (instrumentaal (orkest, kamermuziek, accordeonensemble, gitaarensemble,
blokfluitensemble) of vocaal (koor))
1u BEGELEIDINGSPRAKTIJK
1u INSTRUMENT/ZANG (klassiek, oude muziek, jazz-pop-rock)
Optie MUZIEK SCHRIJVEN
1u MUZIEKLAB (MCV) VOOR VOLWASSENEN
1u MUZIEKTHEORIE (COMPOSITIE)
1u INSTRUMENT/ZANG (klassiek, oude muziek, jazz-pop-rock)
Je bekwaamt je in de 3 e graad in een gekozen instrument of in zang/stemvorming.
Na het succesvol beëindigen van de 3e graad, stroom je door door naar de 4 e graad MUZIEK.

== 4e GRAAD - volwassenen ==
Indien je geslaagd bent voor de hele 3 e graad, stroom je door naar de 4 e graad. Deze graad omvat 3 schooljaren
waarbij je wekelijks 2 uren muziekles hebt. De in de 3 e graad verworven kennis wordt in de 4 e graad verder
uitgebouwd en uitgediept.
Je kan in de 4 e graad kiezen tussen volgende opties:
Optie VERTOLKEND MUZIKANT (Klassiek, Oude Muziek of Jazz-Pop-Rock)
1u INSTRUMENT/ZANG (klassiek, oude muziek, jazz-pop-rock)
Je kan kiezen uit volgende 2 vakken:
1u GROEPSMUSICEREN (instrumentaal (orkest, kamermuziek, accordeonensemble, gitaarensemble,
blokfluitensemble) of vocaal (koor))
1u BEGELEIDINGSPRAKTIJK
Optie CREËREND MUZIKANT (Klassiek, Oude Muziek of Jazz-Pop-Rock)
1u INSTRUMENT/ZANG
1u MUZIEKTHEORIE (COMPOSITIE) of 1u BEGELEIDINGSPRAKTIJK of 1u GROEPSMUSICEREN
Optie DIRIGENT INSTRUMENTALE MUZIEK (Klik hier voor meer info)
1u DIRECTIE INSTRUMENTALE MUZIEK
1u ANALYSE EN BEGELEIDINGSPRAKTIJK
Optioneel: 1u MUZIEKTHEORIE (COMPOSITIE)

== KORTLOPENDE STUDIERICHTING MUZIEK ==

Je kan je als volwassene ook inschrijven voor de kortlopende studierichting van het domein MUZIEK. Binnen deze
kortlopende studierichting kunnen we je deze opties aanbieden:

MUZIEKGESCHIEDENIS
SPECIALISATIE
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052 47 83 84

Marktplein 20
9220 Hamme

secretariaat@academiehamme.be
http://www.academiehamme.be
Vandaag gesloten
Morgen open van 12:30 tot 20:30
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