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Dit boekje helpt je alle nieuwe mogelijkheden ontdekken, en snel de weg naar de opleiding die bij het best 
bij jou past te vinden.

Academie Ekeren  
opleidingen schooljaar 2019 - 2020
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Klassiek - Jazz Pop Rock - Oude Muziek

Eerste graad Tweede graad Derde Graad Vierde graad

MUZIKANT Muziekinitiatie Instrument
Muziekatelier

Breed Instrument
Musiceren
Muzieklabo

Muzikant
(vertolkend) 

Instrument 
Keuzevak

Smal Instrument
Musiceren
Muzieklabo*

Muzikant
(Creërend)

Instrument
Keuzevak

COMPONIST Componist Componeren
Muziektheorie 
Keuzevak

Componist Componeren 
Keuzevak

SONGWRITER Songwriter Songwriting 
Studio 
Keuzevak

Songwriter Songwriting 
Keuzevak

DIRIGENT Dirigent Koordirectie 
(2u) of 
Orkestdirectie (2u)

PRODUCER Producer muziekproductie 
keuzevak

*in het 3de  jaar van de derde graad volgt iedereen het Muzieklabo van zijn optie. 
Woord - modeltrajecten

Eerste graad Tweede graad Derde Graad* Vierde graad*

ACTEUR Woordinitiatie Woordatelier Speltheater Dramastudio 

Toneel 3

Speltheater Dramalabo

Toneel 4

Verteltheater Dramastudio 

Dramastudio/Tekst-
theater  
of 
Storytelling

Verteltheater Dramalabo

Teksttheater 4

VERTELLER Spreken en vertellen Dramastudio/Tekst-
theater 

Spreken en vertel-
len 3

Spreek- en 
verteltheater

Dramalabo

Spreken en vertellen 
4 of Storytelling

THEATERMAKER Theatermaker Dramalabo 
Theater maken of  
improvisatietheater

SCHRIJVER Kortlopende 
opleiding

Schrijven

 
Beeld
Eerste graad Tweede graad Derde Graad* Vierde graad*

Vakken Vakken Wordt nog niet aangeboden  
in Academie Ekeren

Wordt nog niet aangeboden  
in Academie EkerenBeeldinitiatie Beeldatelier

Muziek - modeltrajecten
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Muziek 
Je emoties muzikaal kunnen uitdrukken is een wonder. Daarbij staan het leren bespelen  
van een instrument, samen musiceren en optreden centraal.

Woord 
Op het podium staan en je ideeën gestalte geven met taal, teksten & verhalen, daar kan je nooit genoeg van krijgen. 
We leren je spreken, vertellen, acteren, schrijven, voordragen en gaan ook met lichaamstaal aan de slag.

Beeld 
Je kijk op de wereld kunnen vatten in een beeld, hoe belangrijk dat is, daar moet geen tekening bij gemaakt  
worden. We leren je boetseren, schilderen, tekenen en alle beeldende kennis om je dromen vorm te geven.

Graad
Alle opleidingen in alle domeinen zijn verdeeld in vier graden. Elke graad doorloop je in een bepaald aantal jaren.  
Je volgt een bepaald aantal lestijden per jaar. Hoeveel jaar en hoeveel uur per jaar vind je elders in deze brochure.

Ontluik in de eerste graad.   kinderen van 6 en 7 jaar. 
Ontplooi jezelf in tweede graad. kinderen van 8 tot 12 jaar en volwassenen.
Ontbrand in de derde graad.   jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.
Ontspan in vierde graad.    jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen.

In elke graad krijg je bepaalde kunstjes onder de knie. Als je sneller leert kan je sneller door de graden reizen.  
Binnen het domein Beeld bieden we voorlopig alleen de eerste en de tweede graad aan.

Optie
In de eerste graad is er per domein maar één optie: Muziek, Woord of Beeld.
Vanaf de tweede graad Muziek en de derde graad Woord kan je kiezen tussen verschillende opties:

Muziek
Klassiek        je speelt klassieke muziek.
Oude muziek      je speelt muziek op historische instrumenten.
Jazz Pop Rock      je speelt Jazz, Popmuziek en/of Rockmuziek.
Na de opleiding muzikant kan je nog volgende opties volgen:
Componeren      je schrijft muziekstukken.
Songwriting      je schrijft zelf liedjes en neemt ze op.
In de vierde graad komt daar nog de volgende optie bij:
Dirigent       je dirigeert een koor of een orkest dirigeren. 
Producer       Je produceert muziek.

Woord
Speltheater      je acteert.
Verteltheater      je acteert én vertelt.
Speek- en verteltheater   je vertelt, presenteert en spreekt voor de vuist weg.
In de vierde graad komt daar nog de volgende optie bij: 
Theatermaker     je maakt theater. 
Kortlopende opleiding: 
Schrijver       Je schrijft.

Domein
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Opleidingen  
volgens domein

muziek
woord 
beeld
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Klassiek
Zang     klassieke zang

Houtblazers    blokfluit, basblokfluit, dwarsfluit, piccolo, altfluit, basfluit, Hobo, Engelse hoorn, klarinet,   

     kleine klarinet, basklarinet, fagot, saxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon.

Koperblazers   hoorn, althoorn, trompet, bugel, kornet, trombone, bastrombone, tuba, bastuba, euphonium

Klavierinstrumenten  accordeon, klavierklas, klavecimbel, orgel, piano

Strijkinstrumenten viool, altviool, cello, contrabas

Tokkelinstrumenten gitaar, harp

Slagwerk    melodisch slagwerk, orkestslagwerk, ritmisch slagwerk (percussie)

Jazz Pop Rock
Zang     jazz- pop- of rock-zang

Houtblazers    saxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon

Koperblazers   trompet, trombone

Klavierinstrumenten  piano, keyboard, Hammond-orgel

Strijkinstrumenten contrabas

Tokkelinstrumenten elektrische gitaar, jazz-pop-rock-gitaar, basgitaar 

Slagwerk    drums, percussie, melodisch (vibrafoon/marimba)

Oude Muziek
Zang     historische zang

Houtblazers    blokfluit, Renaissanceblokfluit, consort-instrumenten, barokhobo

Koperblazers   historische trombone, 

Klavierinstrumenten  klavecimbel, orgel, klavierklas

Strijkinstrumenten gamba

Tokkelinstrumenten luit, historische gitaar 

Slagwerk    historische percussie

MUZIKANT 

Instrumenten
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Eerste graad: ontluik 
voor kinderen van 6 tot 8 jaar 

Muziekinitiatie
Vanaf zes jaar kan je starten met de lessen muziekinitiatie. Je volgt één uur per week les. Dicht bij huis, 
samen met ongeveer vijftien andere kinderen ontdek je hoe fijn samen muziek maken kan zijn.  
Maar je bewandelt af en toe ook andere muzische paden. Er wordt gezongen, gedanst, getekend en  
geacteerd. We geven je muzikale talenten de ruimte om te ontluiken en te groeien. Op een podium staan 
en schitteren is daar een belangrijk onderdeel van. Als je dat zelf echt wilt kan je met een instrument 
beginnen. 

Vestiging Leeftijd ma di wo do vr za

Berendrecht 6 + 7j 16 - 17

Centrum 6 + 7j 16 - 17

Centrum 7j 9 - 10

Centrum 6j carrousel 10 -11

Centrum 7j carrousel 11 -12

Donk 6j 12u30 - 13u30 16u-17u

Donk 7j 13u30 - 14u30

Luchtbal 6 + 7j 15u45 -17u25

Schoonbroek 6 +7j 16 - 17

Instrument Initiatie
Je kan meteen ook starten met instrumentinitiatie. Voorwaarde is dat je ook muziekinitiatie volgt en dat 
er een plaatsje voor je vrij is in de instrumentles. Je volgt dan 1 uur muziekinitiatie en 1 uur instrument, 
samen met andere kinderen. Je betaalt geen extra inschrijvingsgeld.
 
Je kan kiezen uit onder andere de volgende instrumenten:
accordeon, altviool, blokfluit, cello, dwarsfluit, drums, gitaar, orgel, piano, saxofoon, saxonet (voorberei-
ding op klarinet), viool en zang...

Instrumentencarrousel
Nieuw vanaf september 2019 voor kinderen van 6 en 7 jaar: de instrumentencarrousel. Maak een school-
jaar lang in kleine groepjes kennis met alle instrumenten die je aan onze academie kan leren bespelen. 
Voorwaarde is dat je ook muziekinitiatie volgt.

MUZIKANT 
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Tweede graad: ontplooi 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en volwassenen

Muziekatelier
In de tweede graad volg je vier jaar lang drie uur per week les. 
Je volgt de vakken muziekatelier en musiceren én je mag onmiddellijk starten met een instrument! In 
plaats van onmiddellijk te starten met een instrument kan je in het eerste jaar ook kiezen voor een extra 
uurtje samen zingen. We leren je dan een jaar lang alle instrumenten kennen en helpen je een goede 
keuze te maken.  
In het muziekatelier komt de muzikant in jezelf op een speelse manier naar boven. Je volgt twee momen-
ten per week les.

Vanaf het derde jaar kan je meteen meespelen in een orkest van de derde graad.
Dat kan: - wanneer je viool, altviool, cello of contrabas speelt.
  - wanneer je een houten of koperen blaasinstrument speelt.

  

uurrooster 1ste jaar* ma di wo do vr za
Berendrecht 16 - 17* 16 - 17*
Centrum 17 - 18 17 - 18
Centrum 16 - 17 9 - 10
Donk 16 - 17 16 - 17
Schoonbroek 13 - 14 15u45 - 16u45
Volwassenen centrum 20 - 22

*Je volgt steeds beide lessen van één lijn.
Het uurrooster van de hogere klassen vind je op de website www.academie-ekeren.be bij lessenroosters. 

Voor het lesmoment van je instrument, worden nieuwe leerlingen gecontacteerd door hun instrument-
leraar. Het kan een tijdje duren voor je gecontacteerd wordt. Eerst krijgen immers alle leerlingen die al 
langer les volgen een lesmoment.

Bovendien
Je kan ook muziek combineren met beeld of woord. Je betaalt dan inschrijvingsgeld per domein.

Graad en jaar Vakken

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Muziekatelier 2u Instrument

MUZIKANT 
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Derde graad: ontbrand 
voor jongeren van 12 tot 15 jaar en volwassenen 

In de derde graad leg je in alle opties (Klassiek, JazzPopRock en Oude Muziek) een traject af waarin je kan aftas-
ten welke richting je uit zal gaan in de vierde graad. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Breed: 3 lestijden & 3 vakken
Je volgt een bijzonder compleet lessenpakket, met veel aandacht voor je instrument. Je musiceert in een orkest 
of volgt een instrumentlabo, en je verbreedt je horizon met boeiende lessen muzieklabo.

Breed pakket Graad.jaar Vakken
3.1 + 3.2 Instrument Musiceren* Muzieklabo à la carte*
3.3 Instrument Musiceren Muzieklabo van de optie

 
Smal: 3 lestijden & 2 vakken
Hier krijg je veel gelegenheid om samen te musiceren, maar de instrumentlessen blijven centraal staan.  Een 
bredere culturele achtergrond moet je zelfstandiger verwerven, om meer tijd aan het samenspel te kunnen 
besteden. 

Smal pakket Graad.jaar Vakken 
3.1 + 3.2 Instrument Musiceren 1u Koor of musiceren 1u

Of Instrument Musiceren 2u
3.3 Instrument Musiceren Muzieklabo van de optie

*Musiceren: zie p. 12
*Muzieklabo: zie p. 11

MUZIKANT 
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Menu muzieklabo à la carte

Graad 
en jaar

Leraar Dag Uur Vestiging en lokaal

Klassiek magnifiek 3.1 en 2 Danielle wo 13u15-14u15 Centrum 11
Klassiek magnifiek 3.1 - 3 Pascale ma 19-20 Berendrecht
Notes & Beats 3.1 en 2 NN wo 18 - 19 Mariaburg 4
Labo Oude Muziek 3.1 - 3 Wim wisselend wisselend wisselend
Trix - Mix - Fix 3.1 en 2 Wouter do 18-19 Centrum 11
Driewerf Muziek! 3.1 en 2 Danielle wo 14u15 - 15u15 Centrum 11
Concertreeks jongeren 3.1 en 2 Yvonne wo 19-20 Centrum 10
Concertreeks volwassen 3.1 en 2 Yvonne wo 19-20 Centrum 10
Muziekgeschiedenis 3.1 en 2 Danielle ma 19 - 20 Centrum 11

Muzieklabo klassiek
Graad 
en jaar

Leraar Dag Uur Vestiging en lokaal

Klassiek jongeren 3.3 Danielle ma 17-18 Centrum 11
Klassiek volwassenen 3.3 Danielle ma 18-19 Centrum 11

Muzieklabo jazz pop rock
Graad 
en jaar

Leraar Dag Uur Vestiging en lokaal

JPR 3.3 Wouter do 19u15-20u15 Mariaburg 3

Muzieklabo oude muziek
Graad 
en jaar

Leraar Dag Uur Vestiging en lokaal

Oude Muziek 3.1 - 3.3 Wim Becu Alle info hierover 
vind je op de 
website. 

 
gedetailleerde info over alle muzieklabo’s vind je op de website www.academie-ekeren.be bij  
lessenroosters.
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Klassiek Graad 2u? Leraar Dag Uur Vestiging en lokaal

Alle instrumenten en zangers

Kamermuziek 3 en 4 verschillende leraars verschillende lesdagen, ALLE locaties

Accordeon

Airbag 3 en 4 Elien Wo 17u Centrum 11

Blazers

Start it up | Blaasorkest 2 en 3 Barbara Vr 18u30-19u30 Mariaburg 2

Fusion | Harmonieorkest 3 en 4 X Barbara Vr 19u30-21u30 Mariaburg 1

Kamermuziek Blazers 3 en 4 Leraars verschillende lesdagen en locaties

Bigband 3 en 4 X Barbara en Frans Do 20-22 Centrum en Donk

Gitaar

Tuesday Blues | Gitaarorkest 3 en 4 Michel Di 19-20 Centrum zaal

Gitaar Labo 3 en 4 Onan verschillende lesdagen en locaties

Harp

Musiceren Harp 3 Isabelle Centrum 18

Kamermuziek Harp 4 Isabelle Centrum 18

Koor

’t Klein Contrast | jongerenkoor 3 en 4 Edwige Do 18-19 Centrum lokaal 9

’t Groot Contrast | gemengd 
koor

3 en 4 Edwige Do 19-20 Centrum lokaal 9

Room #6 | JPR koor 3 en 4 Katrien Di 19-20 Mariaburg muziek

Atelier Oude muziek 3 en 4 X Wim Di 20-22 Centrum zaal

Piano

Piano Labo 3 en 4 Hendrik Do Centrum 22

Piano Kamermuziek 4 Leraars verschillende lesdagen en locaties

Slagwerk

1-2-3 People 3 en 4 X Peter Wo Mariaburg 1

Strijkers

De Kleine Bende | strijkorkest 2 en 3 Luc Za 9-10 Centrum zaal

Springplank | kamerorkest 3 en 4 Luc Vr 18u30-20 Centrum zaal

SEE | symfonisch ensemble 3 en 4 X Luc Za 10-12u30 Centrum zaal

Oude muziek Graad 2u? Leraar Dag uur Vestiging en lokaal

Atelier Oude Muziek 3 en 4 X Wim B Di 20-22 Centrum zaal

Consort 3 en 4 Patrick Wo Centrum

Consort 3 en 4 Aline Di Centrum

Orgel Labo 3 en 4 Ben Wo Centrum

Klavecimbel Labo 3 en 4 Ben Di Centrum

Jazz Pop Rock Graad 2u? Leraar Dag uur Vestiging en lokaal

Band 3 en 4 JPR leraars Verschillende lesdagen 
en momenten

Mariaburg 2

Band XL 3 en 4 X Wouter Mariaburg 2

Room #7 3 en 4 Katrien Di 19-20 Mariaburg 7

Alternatieve leeromgeving. Dit kan alleen als tweede uur Musiceren, en na overleg met alle betrokkenen.

Graad 2u? Leraar Dag uur Vestiging en lokaal

Fusion | Bigband 3 X Barbara en Frans Do 20-22 Centrum en Donk 

C-koren: Carmina 3 Tom za 14-16u15 op locatie

C- koren: Cantilene 3 Tine za 18u30-20u30 op locatie

C-koren: Caljenté 3 Tine vr 20u15-22u15 op locatie

Rejoice 3 Peter L za 18u45-21u Donk

Musiceren (derde & vierde graad)

Lesdagen en uren die nog niet gekend zijn, zijn af te spreken in overleg met de leerkracht.
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Vierde graad: ontspan 
voor jongeren van 15 tot 18 jaar en volwassenen
In de vierde graad volg je drie jaar lang twee uur les per week.

Muzikant (vertolkend)
Je volgt een lessenpakket met veel aandacht voor je instrument. Je musiceert in een orkest of volgt een 
instrumentlabo. 

Muzikant (vertolkend)
Optie Klassiek/oude muziek/jazz Pop Rock
Vakken Instrument Keuzevak

 
Keuzevakken vertolkend muzikant: 
•   Musiceren of instrumentlabo: zie p. 12
•  Muziekgeschiedenis (1u)
•  Muziektheorie 

Muzikant (creërend)
Hou je van improviseren of zelf muziek creëren? Dan is deze opleiding iets voor jou. Naast je instrument 
volg je improvisatielessen of leer je componeren. 

Muzikant (creërend)
Optie Klassiek/oude muziek/Jazz Pop Rock
Vakken Instrument Keuzevak

Keuzevakken creërend muzikant: 
•   Improvisatie binnen jouw optie (JazzPopRock, Klassiek of Oude Muziek)
• Studio
•   Compositie/Songwriting 

MUZIKANT 
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Vervolgopleidingen muziek  
Om een vervolgopleiding te volgen zijn er toelatingsvoorwaarden: 
• De 4e graad voltooid hebben en of 
• Een gesprek met de leraars 
 
 
Derde en vierde graad:  

Componist 
Derde Graad (3 jaar lang 3u) Vierde graad (3 jaar lang 2u)

Componeren
Muziektheorie  
Keuzevak: 
• Instrument
• Studio

componeren 
Keuzevak: 
• Muziektheorie
• Studio

 
Songwriter 
Derde Graad (3 jaar lang 3u) Vierde graad (3 jaar lang 2u)

Songwriting
Studio 
Keuzevak: 
• Instrument
• Improvisatie

Songwriting 
Keuzevak: 
• Improvisatie
• Studio

   
Vierde graad (3 jaar lang 2u/week):  
Dirigent 
Dirigent vocaal
Vakken Koordirectie  Analyse & Begeleidingspraktijk 
Dirigent instrumentaal
Vakken Orkestdirectie  Analyse & Begeleidingspraktijk 
Producer 
Producer
Vakken Muziekproductie Studio 
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Specialisatie muziek
In het kort
Specialisatie is een verdiepend traject na een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding Specia-
lisatie worden je vaardigheden verder ontwikkeld in functie van jouw artistieke parcours. 
Specialisatie kan ook parallel opgestart worden in het tweede jaar van de vierde graad, als voorbereiding 
van hogere professionele podiumopleidingen, of als vervolmaking tot semiprofessioneel niveau.

Wie kan zich kandidaat stellen
Studenten die de vierde graad afgerond hebben. 
Studenten die in 4.2 zitten kunnen parallel specialisatie starten.
Studenten uit andere academies of met een andere artistieke voorgeschiedenis.
Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt.

Procedure
Interne kandidaten
Studenten 4.1 en 4.2 kunnen zich kandidaat stellen tot 1 juni van het huidige schooljaar.
Er volgt een gesprek met leraars en directie:
• Je motiveert je kandidatuur.
• Je bespreekt met leraars en directeur het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen.
• De leraar peilt naar de haalbaarheid van dit parcours: werk je regelmatig, ben je gedreven?
• De academie laat zo spoedig mogelijk en ten laatste op 30 september weten of je toegelaten  

wordt tot de Specialisatie.

Externe kandidaten
Externe kandidaten kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen. 
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, nemen ze deel aan een toelatingsproef.
Verder is de procedure dezelfde als voor interne kandidaten.

Wat je mag verwachten
Lessen
Je volgt twee jaar een opleiding met bvb. twee uur instrumentles, een uur kamermuziek  
en een uur muziektheorie. De klasgroepen zijn zo veel mogelijk samengesteld uit leerlingen Specialisatie.

Concerten 
Je speelt zoveel mogelijk concerten, waarbij muzikanten uit conservatoria of uit het concertleven 
aanwezig zijn. Na elk optreden is er een evaluatiegesprek met leraars en externen. 
We zoeken naar podiummogelijkheden met externe organisaties bvb. 252CC, huisconcerten...
We stimuleren jou om ook buiten de school zoveel mogelijk podiumervaring op te doen. 

Wedstrijden, cursussen en masterclasses
We geven alle info over wedstrijden en interessante cursussen aan je door.

Studiehouding
We verwachten een behoorlijke inzet. We bespreken die inzet elk jaar in het evaluatiegesprek  
na de eindevaluatie.

Cultuur
We stimuleren je om veel naar concerten te gaan. 
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Eerste graad: ontluik 
woord voor kinderen van 6 tot 8 jaar 

Woordinitiatie
Vanaf zes jaar kan je starten met de lessen woordinitiatie. Je volgt één uur per week les, samen met onge-
veer vijftien andere kinderen ontdek je hoe fijn samen met woorden spelen kan zijn. Maar je bewandelt af 
en toe ook andere muzische paden. Er wordt geacteerd, gezongen, gedanst, getekend enzovoort. 
We geven je acteertalent de ruimte om te ontluiken en te groeien. Op een podium staan en schitteren, 
dat hoort er bij! 

uurrooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Berendrecht 16 - 17

Centrum 13u30-14u30

Bovendien
Je mag ook woordinitiatie combineren met muziekinitiatie of met beeldinitiatie. 
Je betaalt dan inschrijvingsgeld per domein (muziek, woord, beeld).

Je kan ook woordinitiatie combineren met instrumentinitiatie, dan betaal je geen bijkomend inschrijvings-
geld. 
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Tweede graad: ontplooi 
woord voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

Woordatelier
Hier leer je snateren, tateren, klappen en kleppen.
Dichten en zuchten en dansen en rappen.
‘k zag twee beren. Articuleren!
‘k zag twee heren. Straf acteren!
Laat je verbeelding maar bruisen en kolken.
Met je hoofd in de wolken een sprookje vertolken!
Hier wordt je houding heel fier en heel mooi 
Je zegt sterk en luid: “Kijk hoe ik mij ontplooi!”
Gaat je verbeelding met jou aan de haal?
Leer ze dan uiten met lichaam en taal.

Eén uur per week kom je met leeftijdsgenoten werken aan uitspraak, ademhaling en ontspanning,  
met gedichten, toneeltjes, improvisaties of zelfgeschreven teksten. 
Alle lessen gaan door in Centrum. 

Vestiging Leeftijd ma di wo do vr za

Berendrecht 8-10 jaar 17 - 18

Centrum 8-jarigen 17 - 18

Centrum 9-jarigen 9 - 10

Centrum 10-jarigen 16u15-
17u15

Centrum 11-jarigen 16 - 17

Bovendien
Je mag een woordopleiding combineren met muziek of beeld. 
Je betaalt dan inschrijvingsgeld per domein.
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Derde graad: ontbrand 
woord voor jongeren van 12 tot 15 jaar en 
voor volwassenen 
In de derde graad Woord volg je drie jaar lang twee uur per week les. Je kan kiezen uit de volgende opties: 

Speltheater
Hier kies je resoluut voor acteren. 

Speltheater Vakken
Dramastudio Toneel 3

 

Verteltheater
Als je naast acteren ook van vertellen houdt. 

Verteltheater Vakken
Dramastudio keuzevak

• Dramastudio/Teksttheater of
• Storytelling

 

Spreek- en verteltheater
Je vertelt, presenteert en spreekt voor de vuist weg. 

Spreek- en  
verteltheater

Vakken
Dramastudio/Teksttheater Spreken en vertellen 3
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Vierde graad: ontspan 
woord voor jongeren van 15 tot 18 jaar en 
voor volwassenen
Acteur (vertolkend)
Speltheater 
Voor wie leren acteren het belangrijkste is.  
Optie Speltheater
Vakken Dramalabo Toneel 4

Verteltheater
Als je naast acteren ook van vertellen houdt.  

Optie Verteltheater
Vakken Dramalabo Teksttheater 4

Acteur (creërend)
Spreek- en verteltheater
Je vertelt, presenteert en spreekt voor de vuist weg. 

Optie Spreek- en verteltheater
Vakken Dramalabo Keuzevak:

• Spreken en vertellen 4
• Storytelling

 

Theatermaker
Alle vormen van theater vind je boeiend en uitdagend. Je maakt theater, je speelt theater, je creëert thea-
ter, je beleeft theater, je ademt theater... 

Optie Theatermaker
Vakken Dramalabo Keuzevak:

• Theater maken
•  Imprivosatietheater
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Specialisatie woord
In het kort
Specialisatie is een verdiepend traject na een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding Specia-
lisatie worden je vaardigheden verder ontwikkeld in functie van jouw artistieke parcours. 
Specialisatie kan ook parallel opgestart worden in het tweede jaar van de vierde graad, als voorbereiding 
van hogere professionele podiumopleidingen, of als vervolmaking tot semiprofessioneel niveau.

Wie kan zich kandidaat stellen
Studenten die de vierde graad afgerond hebben. 
Studenten die in 4.2 zitten kunnen parallel specialisatie starten.
Studenten uit andere academies of met een andere artistieke voorgeschiedenis.
Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt.

Procedure
Interne kandidaten
Studenten 4.1 en 4.2 kunnen zich kandidaat stellen tot 1 juni van het huidige schooljaar.
Er volgt een gesprek met leraars en directie:
• Je motiveert je kandidatuur.
• Je bespreekt met leraars en directeur het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen.
• De leraar peilt naar de haalbaarheid van dit parcours: werk je regelmatig, ben je gedreven?
• De academie laat zo spoedig mogelijk en ten laatste op 30 september weten of je toegelaten  

wordt tot de Specialisatie.

Externe kandidaten
Externe kandidaten kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen. 
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, nemen ze deel aan een toelatingsproef.
Verder is de procedure dezelfde als voor interne kandidaten.
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Kortlopende richting 
Schrijver
Geloof jij dat mensen bestaan uit de verhalen die ze vertellen, de poëzie die ze delen? Lees je graag en veel? 
Heb je thuis een lade vol ongepubliceerde tekst of zoek je naar de stok achter de deur om eindelijk die pen 
eens op papier te zetten? Ben jij op zoek naar een lezer die je op een respectvolle en eerlijke manier vertelt 
hoe het nog beter kan? Wil jij de schrijver die je zou kunnen zijn echt leren kennen? Dan is de kortlopende 
opleiding Schrijver zeker iets voor jou! 
Je leest werk van bekende en minder bekende schrijvers, schrijft je eigen teksten en gaat met je medeschrij-
vers aan de slag om die teksten te verbeteren. Tot slot bezoeken we elk jaar minstens één voorstelling of 
lezing en organiseren we een workshop rond een thema dat jou echt interesseert. 
Voor deze driejarige opleiding heb je geen vooropleiding nodig, moet je de bibliotheek niet van buiten 
kennen en is het ook niet erg als je wel eens een schrijffout maakt. Het enige wat telt is je verbeelding, je 
wilskracht en de zin om er samen iets van te maken.  

De drie leerjaren volgen samen les: iedereen leert van elkaar. Maar elke schrijver krijgt ook individuele aan-
dacht en elk jaar heeft eigen accenten.

In het eerste jaar krijg je veel korte opdrachten en ontdek je wat je sterktes zijn.  
 o  Je gaat aan de slag met verschillende aspecten van proza (dialoog, beschrijving, vertelperspec  
  tief...) en werkt aan een kortverhaal.  
 o Je wordt ondergedompeld in de wereld van het gedicht (wat maakt een gedicht tot een gedicht?)  
  en schrijft er ook zelf een. 
 o In het derde trimester breng jij onderwerpen aan (altijd al eens een theatertekst willen schrijven?  
  Of een column? En wat maakt een horrorverhaal zo griezelig?). 
 o Op het einde van het jaar dien je een portfolio in die een mooie weerspiegeling vormt van de weg  
  die je aflegde.
In het tweede jaar onderzoek je welk soort schrijver je bent en schrijf je zelfstandiger. Je legt je toe op   
vrij werk en zoekt naar wat door niemand anders dan jou geschreven kan zijn.
 o We verdiepen ons in de technische aspecten van proza, poëzie en andere genres. 
 o Je brengt regelmatig eigen werk mee dat we samen bespreken.  
 o We gaan op zoek naar de thema’s die je echt aanspreken en de rode draad in je werk.
 o In je tweede portfolio laat je zien welke schrijver je graag wil worden. Het begin van je themati 
  sche en vormelijke rode draad wordt zichtbaar. 
-In het derde jaar komt alles samen. Je hebt een gedreven praktijk van schrijven en herschrijven. Je werk   
is een geheel waaruit duidelijk blijkt wie jij bent als schrijver. Je hebt een eigen stem.    
 o Zowel de technische aspecten als het lezen van bestaande schrijvers blijft belangrijk. 
 o We bekijken wat een tekst echt helemaal af maakt en doen aan doorgedreven redactie. (Muggen 
  ziften! Mierenn**ken! Puntjes op de i!) 
 o We zetten een eerste stap in het literaire veld door mee te doen aan een literaire wedstrijd of in  
  te zenden naar een literair magazine. 
 o Je ontdekt welke doorleermogelijkheden of uitgevers bij jou passen.  
 o Je portfolio geeft weer wie jij bent en hoe je eventuele debuut er zal gaan uitzien.

uurrooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

jongeren 15+ 19u-22u

volwassenen 9u30-12u30
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Eerste graad: ontluik 

Tweede graad: ontplooi 
beeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
Beeldinitiatie 
Beeldatelier
Hier leer je op een speelse en experimentele manier kennis maken met vorm, kleur, ruimte en compositie. Je leert 
de dingen tekenen zoals ze zijn: je eigen speelgoed, je vriendjes, een stukje van de klas...  Allerlei materialen (gips, 
hout, karton, textiel...) en technieken (schilderen, tekenen, boetseren, collages maken, stempelen, mozaïek...) 
komen aan bod. Je werkt met verschillende thema’s waardoor uiteenlopende vaardigheden gestimuleerd en ont-
wikkeld worden. Samen met leeftijdsgenootjes ga je op een creatieve ontdekkingstocht en kom je de meest gekke 
dingen tegen, zoals vliegende koeien, bewoonde schoenen en... soms ook jezelf! 

Vestiging Leeftijd ma wo za

Mariaburg beeld 6 - 8j 14 - 15u40 11u-12u40

Mariaburg beeld 6 - 8j 9-10u40

Luchtbal 6 - 8j 15u45-17u25

Mariaburg beeld 9-11j 15u50-17u30

Mariaburg beeld 9-11j 10u50-12u30

Bovendien 
Je mag beeldinitiatie ook combineren met muziekinitiatie of met woordinitiatie. 
Je betaalt dan inschrijvingsgeld per domein.
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Praktische info

muziek
woord 
beeld
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Het academiereglement bevat alle informatie over inschrijvingsgelden, kortingsvoorwaarden, en veel 
meer. Je vindt het op www.academie-ekeren.be 

Vestigingsplaatsen
Berendrecht
Antwerpsebaan 150
2030 Antwerpen

Centrum
Ferdinand Pauwelsstraat 102
2180 Ekeren

Donk
Pastoor Goetschalckxstraat 57
2180 Ekeren

Luchtbal
Montrealstraat 6
2040 Antwerpen - Luchtbal

Mariaburg Muziek
Schriek 358
2180 Ekeren

Mariaburg Beeld
Van de Weyngaertplein 37
2180 Ekeren

Schoonbroek
Kruisboogstraat 47
2030 Antwerpen

Openingsuren Secretariaat
Ferdinand Pauwelsstraat 102 - 2180 Ekeren
info@academie-ekeren.be - 03 336 96 10

Maandag 15u30-20u00
Dinsdag  15u30-21u00
Woensdag 12u30-21u00
Donderdag 15u30-21u00
Vrijdag  15u30-19u30
Zaterdag 09u00-13u00

Academiereglement


