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Inschrijvingsdata & tarieven  

 
Inschrijven kan vanaf 20 juni.     
 
www.podium.academiesintniklaas.be 
 
 

Secretariaat d’Academie Podium  
 
Hofstraat 13
Sint-Niklaas
03 778 38 50
academie.podium@sint-niklaas.be
www.podium.academiesintniklaas.be 
 
ma - vrij  : 14.00 uur - 17.30 uur
za           : 10.00 uur - 13.00 uur

                     SPECIALISATIE   
 

Tijdens of na het volgen van de vierde 
graad kan de leerling opteren voor een 
specialisatie. 
 
Deze duurt 2 jaar en kent 2 wekelijkse 
lestijden. 
 
De leerling kan hier 2 vakken kiezen uit 
het ganse aanbod van het domein Folk-
en Wereldmuziek. 
 
Voor het volgen van deze opleiding heb 
je de goedkeuring van de directie nodig.                                    
 
     
AANBOD INSTRUMENTEN 
                         FOLK 
 
               
                         bandoneon
                           blokfluit
             chromatische bandoneon
                diatonische accordeon 
                         doedelzak
                         folkgitaar
                         folkzang
                         folkviool
                        mandoline
                              saz
                              ud                                 
 
 
 
 
 

MEER INFO
 

SPECIALISATIE
 

 

             MUZIEK
Folk- en wereldmuziek 

2020-2021



 WELKOM  STUDIETRAJECT  

Welkom in d’Academie Podium van Sint-
Niklaas!
 
Klaar voor de start van jouw muzikaal
avontuur? Liefhebber van folk- of 
wereldmuziek? 
 
Hier moet je zijn!
 
Samen met een team van professionele 
muzikanten leer je stap voor stap de 
kunst van het spelen, begeleiden en 
improviseren. 
 
Ontdek het plezier van samen musiceren
met andere muzikanten. 
 
Doe de nodige podiumervaring op: doe
mee aan voorstellingen en concerten en
zet je eerste stappen richting verschillende
podia binnen en buiten de school.               
 

                                 GRAAD 1 
 
De eerste graad is er voor onze allerkleinsten, 
voor 6- en 7-jarigen en duurt 2 jaar.        
 
Gedurende 1 uur per week leren de
kinderen spelenderwijs kennis maken
met de wondere wereld van muziek en de 
instrumenten.                        
 
 
                                  GRAAD 2 
 
Voor leerlingen van 8 tot 12 jaar is dit een traject
van 4 jaar met 3 wekelijkse lestijden. 
Voor tieners van 12 tot 18 jaar is dit een traject 
van 3 jaar met 3 wekelijkse lestijden.  
Voor volwassenen vanaf 18 jaar is dit eveneens 
3 jaar met 2 wekelijkse lestijden. 
 
Deze graad bevat 2 vakken: 
 
-muzieklab, 2u/week, met 1 (volwassenen) en 2
(jongeren en tieners) wekelijkse lesmomenten
waarbij 2 onderdelen aan bod komen: muzikale
en culturele vorming en groepsmusiceren.                   
 
-instrument, 1u/week, met 1 wekelijks 
lesmoment, waar je individueel gecoacht
wordt.                       

                               GRAAD 3
 
De derde graad loopt over een periode van
3 jaar en kent 3 wekelijkse lesmomenten:                         
 
-muzikale en culturele vorming folk- en
wereldmuziek is het algemeen vormend vak, 
toegespitst op jouw favoriete genre. 
Dit volg je 1 uur per week. 
 
-instrument naar keuze, ook 1 uur per 
week.                        
 
-groepsmusiceren: hiervoor kan je terecht in 
ons vocaal ensemble of in verschillende  
intrumentale ensembles folk- en wereldmuziek.      
Dit volg je 1 uur per week.      
 
                           GRAAD 4 
 
Deze laatste graad duurt 3 jaar en kent
2 wekelijkse lesmomenten:
 
-instrument naar keuze, 1 uur per week 
 
-groepsmusiceren: hiervoor kan je terecht in 
ons vocaal ensemble of in verschillende     
intrumentale ensembles folk- en wereldmuziek.      
Dit volg je 1 uur per week.     


