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“Wij danken jullie”

Beste lezer,

En er valt wel wat nieuws te rapen in Academie Schoten 
met ingang van september.  Binnen onze afdeling beel-
dende en audiovisuele kunsten starten we met de opleiding 
keramiek; een verrijking voor wie de diversiteit van klei 
wil ontdekken en zich graag uitleeft in vorm en kleur! Wil 
je het ambachtelijke met het conceptuele verzoenen, of 
wil je jouw handgemaakte gebruiksvoorwerpen een eigen 
‘look’ geven, dan is deze opleiding iets voor jou.
Wie van muziek en woord, zang en beweging, tekst en 
theater houdt, kan terecht in onze gloednieuwe afdeling 
Musical & Muziektheater. Onze tekstschrijvers en huis- 
componisten hebben hun productie al klaar. We ver-
welkomen alle podiumbeesten die graag op de planken 
staan en het publiek willen beroeren! Een veelzijdige 
opleiding is hiervoor een eerste stap.

wat er alsnog mogelijk is voor onze academie. Jullie lezen 
ons eerstdaags in dit verband!  

Intussen verlopen de online inschrijvingen vlot! Met dank 
aan onze collega’s Thomas Sels en Martine Cnaepkens 
die alle online tools zorgvuldig hebben voorbereid en uit-
gerold! We verwelkomen onze nieuwkomers en oriënteren 
onze leerlingen zo goed mogelijk in de richting die zij 
wensen uit te gaan.  Simultaan ontmoeten we nieuwe 
collega’s, droppen hen met zachtheid in onze diverse 
‘bubbels’ en peilen naar hun vaardigheden en interesses 
waarmee ze onze artistieke club komen vervoegen; onze 
leerlingen nieuwe competenties zullen aanreiken en 
samen met ons ongekende horizonten zullen verkennen.

LDe deuren van onze Academie zijn intussen weer 
geopend.  Zij het beperkt. Met de nodige aandacht 
voor het handhaven van alle veiligheidsmaat- 

regelen die dezer dagen noodzakelijk zijn. Sta me toe 
hierbij alle betrokkenen uitdrukkelijk te bedanken voor 
alle maat- en paswerk dat hieraan vooraf ging! Trouw 
aan het advies van onze preventieadviseur en veilig-
heidsambtenaar maakten onze collega’s van de Dienst 
der Werken efficiënte schermen voor onze bureaus en 
leslokalen. De collega’s van patrimonium zorgden voor 
de nodige handgels, mondmaskers en andere onmisbare 
attributen. Collega’s spaarden tijd noch moeite om de 
bewegwijzering en affiches in de school functioneel en 
esthetisch (!) te maken, trouw aan het karakter van onze 
academie.  

Hoe heerlijk is het dezer dagen opnieuw voetstappen en 
kinderstemmen te herkennen vanuit de gang, muziek 
te horen vanuit de lokalen want alle deuren blijven 
open, kleurrijke schilderijen en tekeningen te zien die de  
ateliers verfraaien; wachtend op het waarderende oog 
van de jury. Ondanks de maskers herkennen we elkaar; 
en ofschoon die bescherming onverzoenbaar is met het 
zingen, het bespelen van een blaasinstrument en het  
reciteren en declameren; draagt iedereen ze in de wandel- 
gangen zoals het hoort, uit respect en bekommernis 
voor de ander; de collega en de medeleerling.

Bij het ter perse gaan van deze editie vernamen we dat 
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming nog  
bijkomende versoepelingen toestaat in het DKO (deel- 
tijds kunstonderwijs) tijdens de laatste lesdagen van juni. 
Op dit moment bekijken we met alle verantwoordelijken 

En voor alle melomanen, kunst- en theaterliefhebbers 
die Schoten telt, bieden wij de nieuwe opleiding 
Kunst & Cultuur aan. Voor wie met een open blik naar 
kunst kijkt en luistert en er graag met anderen over  
reflecteert. Voor wie er graag op uittrekt om met gelijk- 
gestemden concerten, tentoonstellingen en theater- 
voorstellingen te bezoeken, ingeleid in de klas en gevolgd 
door een nabespreking.

Of wat dacht je van een opleiding volks- en werelddans?  
Wie Schoten zegt, en aan de zomer denkt, hoort de  
folkloristische muziek van ‘Hello Schoten’ en ziet de 
kleurrijke kostumering van de werelddansers die jaar- 
lijks het Schotense straatbeeld en gemeentepark sieren. 
Vermits het roemrijke festival dit jaar uitzonderlijk 
niet kan doorgaan, verwelkomen wij vanaf september 
de volks- en werelddansers in onze academie! Onze 
volksmuzikanten spelen ten dans, en nodigen ieder-
een uit om de zwierige passen van de bourree, de gigue, 
de pavane, de polka ‘letterlijk’ onder de knie te krijgen.  
Oefening baart kunst, het is nooit anders geweest, en on-
weerstaanbare ‘live’ muziek vraagt om uitbundig dansen!

En we blijven dansen op de meeslepende muziek van onze 
eerste generatie  dj’s voor wie de ene vinyl al bekoorlijker 
oogt en klinkt dan de andere. Onder hun lenige vingers 
worden geluiden vervormd en verfraaid. Strakke drum-
solo’s van onze jazzcombo’s versterken hun ritmische  
impulsen. Een rappende breakdancer neemt de micro in 
de hand. Hiphop, het feest kan beginnen, het zomert in 
Schoten! En deze Schotense zomer zal onvergetelijk zijn.  

In de nazomer zien wij elkaar opnieuw; de begroeting zal 
veilig maar alleszins hartelijk zijn….

Hartelijke groetjes 
Lisbeth Wolfs

KUNST
WERK

VERBINDT



DJ MUSICAL  KUNST & CULTUUR KERAMIEK

 Lees meer op onze website: academieschoten.be 

 DATA 
•  Inschrijvingsperiode: dinsdag 2 juni t.e.m. dinsdag 30 juni  
 en dinsdag 1 september t.e.m. woensdag 30 september 
•  Je kan je steeds uitschrijven met behoud van in- 
 schrijvingsgeld tot eind september. Je geniet van extra  
 proeflessen tot eind september.

 VOORWAARDEN 
• Je bent geboren voor of in 2014. Instappen in dans kan  
 al van geboortejaar 2015. 
• Herinschrijvers behouden hun voorrang op nieuwe  
 leerlingen mits ze inschrijven vóór dinsdag 30 juni 2020

 VOORKENNIS
• Je start meteen op jouw niveau. Breng desgewenst  
 attesten van vorige opleidingen mee. 

 COMBINEREN  
•  Je ‘mag’ domeinen beeld, muziek, woord, dans combineren. 
•  Je betaalt inschrijvingsgeld per domein.  
•  Je ‘mag’ binnen elk domein verschillende opties  
 combineren. 

 START SCHOOLJAAR 2020-2021
• Start op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op  
 woensdag 30 juni 2021

 UURROOSTER LESMOMENTEN
•  Waar mogelijk sluiten deze aan op het dagonderwijs.
• Lesuren van klassikale vakken zijn gekend bij aanvang van  
 de inschrijvingen.  
•  Lesuren van individuele lesmomenten worden bepaald  
 tijdens de afspraakmomenten bij aanvang van het  
 schooljaar. 

 PROEFLESSEN SEPTEMBER
•  Je kan dan vrijblijvend een of meerdere lessen bijwonen. 
 Meer info: zie website vanaf 25 augustus.

 INSCHRIJVINGSGELDEN 
•  €68 voor jongeren (-18 jaar op 31 december) 
•  €44 voor jongeren: 
 - indien een ander lid van de leefeenheid reeds het 
  volle tarief betaalt,
 - die reeds een ander domein volgen binnen deeltijds  
  kunstonderwijs,
 - die een korting genieten vanuit hun sociale context. 
•  €134 voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en  
 volwassenen met recht op een sociale vermindering 
• €318 voor volwassenen (+24 jaar op 31 december) 
•  Administratiekost bij inschrijving: 
•  €5 voor Schotenaren
•  €15 voor niet-Schotenaren

•  ONLINE INSCHRIJVEN   
 24/24-7/7: 
 DI 2 JUNI T.E.M. DI 30 JUNI
•  TELEFONISCHE HULP BIJ   
 INSCHRIJVINGEN: 
 T 03 685 02 56
 MA+DI 10:00-20:00
 WO+DO 10:00-14:00
 ZA 10:00-12:00
•  VRAAGJE VOOR EEN 
 DOCENT? VUL EEN
 ‘CONTACT’-FORMULIER  
     IN OP ONZE WEBSITE.

KERAMIEK
IS IETS VOOR JOU ALS...

• je wil ontdekken hoe jouw leefwereld  
een voortdurende inspiratiebron kan zijn

• je op onderzoek wil gaan naar hoe je je ideeën  
artistiek beeldend kan vormgeven

• je nieuwgierig bent naar de diversiteit van klei
• je graag experimenteert met verschillende  

technieken, zowel in vorm als in kleur
• je houdt van het tactiele 

van dit schitterende ambacht
Traject - 10 jaar - 4u/week

 NIEUW IN ONS 
 AANBOD 

NEEM EEN 

KIJKJE OP ONZE 

WEBSITE VOOR 

ONS VOLLEDIG 

AANBOD



ACADEMIE IN BEWEGING

NIEUWE LEERLING
Welkom! Op onze website vind je informatie over 
onze opleidingen. Spreek je liever met een mede- 
werker of leraar? Vul dan het formulier in. 
IK HEB AL VOORKENNIS
Ben je nieuw in Academie Schoten, maar genoot je 
vroeger al een muzische opleiding? Dan passen we 
indien nodig je programma aan. Mail jouw interesse  
en attest naar: martine.cnaepkens@schoten.be

HERINSCHRIJVEN
Ben je al vertrouwd met de Academie? We zetten 
jouw inschrijving klaar in de online module. Spreek  
vooraf met jouw docenten af welke lessen best bij jouw 
leervraag passen. Toch nog een vraag je? We staan je 
telefonisch bij: T 03 685 02 56
VERMINDERING
Heb je recht op vermindering? Heb je een vrijetijds- 
pas? Je kan alle categorieën en de nodige attesten na-
lezen op onze website. Mail het attest voor jouw online 
inschrijving naar martine.cnaepkens@schoten.be
HOE WERKT HET
1 Je klikt via onze website door naar MijnAcademie
2 Je maakt een account aan
3 Volg de stappen
4 Je kan meerdere gezinsleden inschrijven
5 Je betaalt online

ACADEMIE SCHOTEN biedt de mogelijkheid om in te schrijven vanuit je  
huiskamer. Achter de schermen bieden we de nodige ondersteuning. 

 ACADEMIESCHOTEN.BE 
 T 03 685 02 56 

MUSICAL
MUZIEKTHEATER

IS IETS VOOR JOU ALS...
• Je graag zingt, beweegt en acteert
• Je graag op de planken staat
• Je samen met leeftijdgenoten iets moois wilt  
   maken
• Je jouw droom wilt realiseren
• Je houdt van jouw publiek

DJ
IS IETS VOOR JOU ALS...

• je graag plaatjes draait en zelf graag  
op een podium staat

• je mensen aan het dansen wil krijgen
• je wilt ontdekken waarom ‘scratchen’ 

geen exotische diersoort is
• je veel naar muziek luistert en verschil-

lende muziekstijlen wilt leren kennen
• je graag plaatjes wilt leren mixen

• je zelf muziek wil schrijven en 
zelf klanken wilt maken 

FOLKDANS
IS IETS VOOR JOU ALS...

• je graag danst en beweegt
• je van volksmuziek en wereldmuziek houdt

• je andere historische dansen wilt ontdekken
• je als muzikant jouw dansrepertoire  

wilt uitbreiden
• je als danser op ‘live’ muziek  

wilt dansen

KUNST & 
CULTUUR

IS IETS VOOR JOU ALS...
• je met een open vizier naar kunst kijkt en luistert

• je je blik op de kunstwereld wil verruimen
• je graag over kunst in gesprek gaat

• je er graag op uit trekt en je kunsthonger stilt
• je graag met al je zintuigen over de  

cultuurmuur kijkt

JE KIEST  
domein beeld, muziek of woord  

of je combineert ze alle drie
Kortlopende studierichting 

3 jaar - 2u/week
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PRIKBORD
TERUGBLIK

ACADEMIE SCHOTEN  BEELD MUZIEK WOORD DANS  
JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4 / T 03 685 02 56
MEER INFO WWW. ACADEMIESCHOTEN.BE

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE  FACEBOOK- EN  INSTAGRAMPAGINA

LEERKRACHTEN,  
DIRECTEUR,

MEDEWERKERS ONTHAAL,  
ADMINISTRATIE,

ONDERHOUD EN TOEZICHT
WENSEN JULLIE EEN 

FIJNE
ZOMER-

VAKANTIE

#ACADEMIEHELDEN

 E E N  G L I M P  U I T  O N Z E 

BLINKGALERIJ:

 T E R U G B L I K

 D A G  VA N  D E  A C A D E M I E S  -  ‘S T E A M’ 

We denken met de nodige nostalgie terug aan de ‘Dag van de Academies’ toen alles nog mocht, toen alles nog 
kon.  Zaterdag 15 februari mag dan niet zo lang geleden zijn; toch behoort die dag tot een realiteit waar we vandaag 
alleen maar kunnen van dromen.  Zelfs in onze herinnering lijkt het allemaal zo onwezenlijk… Ouders en sym- 
pathisanten wandelden ‘vrij’ in en uit onze beide campussen; bezochten onze beeldateliers, keken vol verwondering 
naar de kunstige Panamarenko creaties die aan de verbeelding van onze jongeren ontsproten, woonden de master-
class en de repetities bij van The Party (Mattheuspassie in pocketformaat) in de Kaekelaar, genoten zij aan zij van 
de fratsen van Cowboy Jimmy en zijn trawanten in ons auditorium; waar de vrolijke mis-en-scène van onze 2de 
graadleerlingen muziek en woord én hun leraren een brede glimlach toverde op het gelaat van alle aanwezigen die 
dicht tegen elkaar aan schurkten…. Het lijkt een ander tijdperk te zijn geweest. Mochten we het vandaag zonder 
audiovisuele herinneringen moeten doen, we zouden denken dat we dit alles hebben gedroomd…. Zo surreëel lijkt de 
verloren gegane realiteit.  Maar vergis je niet; trouw aan het thema steAm van die bewuste Dag van de Academies 
blijkt de A van Academies en van Artiest in dit vijfletterwoord, voorafgegaan door de S van de broodnodige weten-
schap (!)  dezer corona dagen aanwezig en actiever dan ooit! Wie benieuwd is naar wat er de voorbije weken aan  
creativiteit uit de breinen van onze leraren en leerlingen opborrelde, moet maar eens een kijkje nemen op onze 
BLINK pagina; zie https://academieschoten.myportfolio.com. Toch nog een beetje samen steAm dus, terwijl we 
reikhalzend uitkijken naar het opnieuw effectief samen musiceren, schilderen, dansen, acteren, bewegen, tekenen…..
Een nabije of verre toekomst?  Wie zal het zeggen…. Maar alleszins een toekomst!

‘Lady Cockburn and Her Three  
Eldest Sons’ is een olieverf op doek 
portret van Joshua Reynolds. Hier 
een versie van Lutgard De Roeck, 
student Oriëntatie.

Mauro Siebens, Muziek Niels Van den Audenaerde, Woord

VOLG ONS EN BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN AL ONZE ACTIVITEITEN


