
Info bij inschrijving 
Jazz Pop Rock  

d'Academie Podium Sint-Niklaas 
 

Welkom in de afdeling Jazz Pop Rock ! 
Graag willen we jullie wat informatie meegeven : 
  
Waar?  VTS-Site, te bereiken via Parking Schouwburg / Vakschoolhof 26 
 

Lessenpakket? 2e Graad (jongeren 4 jaar / volwassenen 3jaar) : 
 1u/week zang of instrument bij een leerkracht JPR 
 2u/week Muzieklab 
 

 3e Graad (3 jaar) : 
 1u/week zang of instrument bij een leerkracht JPR 
 1u/week groepsmusiceren JPR (Jazz-Pop-Rock Combo – JPR Koor – Bigband) 
 1u/week MCV JPR  
 (muziekcultuur, muziektheorie, muzieksoftware, opname,...) 
 

 4e Graad Vertolkend Muzikant (3 jaar) : 
 1u/week zang of instrument bij een leerkracht JPR 
 1u/week groepsmusiceren JPR (Jazz-Pop-Rock Combo – JPR Koor – Bigband) 
 

 Specialisatie (2 jaar) : 2u/week te kiezen uit keuzevakken JPR 
 De specialisatie is enkel te volgen na akkoord van directie, dit kan tijdens of 
 na de 4e graad). 
 

De mogelijke instrumenten en leerkrachten : 
Zang : Frie Mechele         Zang/Vocaal ensemble/Piano : Lori Van Gremberghe  
Saxofoon  : Frans Van Isacker      Fluit : Bert Jacobs 
Elektrische Gitaar/Combo : Jan Ghesquiere Trompet/Trombone/Combo/Big-Band : Ben Fleerakkers  
Elektrische Gitaar/Combo : Ramsy Irani Piano/Combo : Jan Borré       
Drums : Yves Peeters Basgitaar/Contrabas/Combo/MCV-JPR : Benny Van Acker 

 

INFO / LESAFSPRAKEN / INDELING ENSEMBLES  
 

Nadat je ingeschreven bent is het belangrijk om eerst te bekijken wanneer je lessen Muzieklab (2e graad) 
of je lessen MCV JazzPopRock doorgaan.    
 

Wanneer je inschrijft voor groepsmusiceren is deze inschrijving onder voorbehoud! De samenstelling van 
de combo’s kunnen in de loop van september nog wijzigen. 
 

Volg je les in de 2e graad : ga dan langs bij je leerkracht instrument of zang om je lesuur af te spreken (de 
leerkrachten zijn vanaf 1 september aanwezig volgens het uurrooster) 
Volg je les in de 3e of 4e graad : ga dan langs op 1 van onderstaande momenten om een uur vast te 
leggen voor groepsmusiceren (combo-vocaal ensemble-bigband) en maak pas daarna een lesafspraak met 
je leerkracht instrument of zang. 
 

Leerlingen die herinschrijven kunnen hun lesmoment groepsmusiceren (3e-4e graad) ook vastleggen via 
mail. 
 

De mogelijke momenten voor info/indeling groepsmusiceren bij Ben Fleerakkers in de VTS-Site 
(Vakschoolhof 26, Sint-Niklaas) : 
 

Dinsdag 25/6/19 18u-22u 
Dinsdag 3/9/19 18u-21u 
Woensdag 4/9/19 16u30-21u30 
Dinsdag 10/9/19 18u-20u 
Woensdag 11/9/19 16u30-21u30 
 

Later ingeschreven of nog vragen:   Ben Fleerakkers - Coördinator JazzPopRock 
       ben.fleer@telenet.be 
 

mailto:ben.fleer@telenet.be

