CONTACT

MEER INFO

Inschrijvingsdata en tarieven
Inschrijven kan vanaf 20 juni.

Muziekcultuur
elsdelentacker@hotmail.com
03 766 15 73
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www.podium.academiesintniklaas.be
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WELKOM

Welkom op onze academie voor
podiumkunsten!
Klaar voor de start van jouw avontuur?
Ben je geboeid door klanken?
Hier moet je zijn!
Verneem je graag wat meer over jouw
favoriete muziek?
Wil je wel eens weten waarom muziek zo’n
indruk kan maken op mensen?
Of gewoonweg even uit de drukte, nieuwe
luisterervaringen opdoen?
Los van het reguliere traject, kan je hier
zonder voorkennis twee kortlopende
trajecten volgen, waarbij de nadruk
ligt op het luisteren:
muziekcultuur en muziekgeschiedenis.
De lessen kunnen gevolgd worden vanaf
de leeftijd van 16 jaar en volgen het gewone
schooljaar van d’ Academie Podium.
In september kan je vrijblijvend een les
meevolgen om kennis te maken met de
cursus.

MUZIEK
CULTUUR

MUZIEKGESCHIEDENIS

De cursus muziekcultuur loopt over drie
jaren.

De cursus muziekgeschiedenis loopt over
drie jaren.

Gestructureerd luisteren naar muziek
staat centraal.

We volgen de geschiedenis van de muziek
chronologisch.

Zo komen de verschillende
instrumenten en stemmen in diverse
ensembles aan bod. We letten op ritme,
melodie, samenklank en vorm.

De samenhang tussen leven en werk van de
allerberoemdste componisten als Bach,
Mozart en Beethoven, krijgt onze speciale
aandacht. We leggen vele linken naar
geschiedenis, schilderkunst en filosofie.
We nemen ruimschoots de tijd om muziek
te beluisteren en goede uitvoeringen
te bekijken.

Door muziek uit de hele muziekgeschiedenis
te beluisteren en bekijken, proberen we de
typische kenmerken van elke stijlperiode te
beluisteren en bekijken en te belichten.
Daarbij maken we vergelijkingen
met beeldende kunst, achitectuur, dans en
film.
Bekende en minder bekende componisten
en werken passeren de revue.
Geregeld wonen we klassikaal
interessante concerten bij, waarbij je
achtergrondinformatie krijgt.
De cursus muziekcultuur gaat door op
donderdagavond, van 19 tot 21 uur, van
begin september tot eind juni, en wordt
gegeven door Els De Lentacker.

Meestal is muziekgeschiedenis een vervolg
op de cursus muziekcultuur, maar mensen
met een historische achtergrond of met
enige muzikale ervaring kunnen dadelijk
in deze cursus terecht.
Ook in deze cursus staan een aantal
concertbezoeken op het programma.
De cursus muziekgeschiedenis gaat door op
woensdagavond, van 19 tot 21 uur, van begin
september tot eind juni, en wordt gegeven
door Els Desmedt.

