Jaarplanning data lessen Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021
Ekeren-TIENERS – woensdag 18u00-19u00 (lokaal 10) Klik hier of klik hier
SEPTEMBER 2020
Wo. 02/09

18u00-19u00

- INFORMATIEMOMENT

Wo. 09/9

18u00-19u00

- LES 1

Wo. 23/09

18u00-19u00

- LES 2 Hulp bij reservatie concerten - online inschrijvingsplatvorm

Wo. 07/10

18u00-19u00

- LES 3

Wo. 21/10

18u00-19u00

- LES 4

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020
Wo. 18/11

18u00-19u00

- LES 5 - Portfolio in orde en afgeven

DECEMBER 2020
Wo. 02/12

18u00-19u00

- LES 6 - Portfolio terugkrijgen

Wo. 16/12

18u00-19u00

- LES 7 - INHAALLES (indien nodig)

Wo. 06/01

18u00-19u00

- LES 8 - Evaluatie ontvangen

Wo. 20/01

18u00-19u00

- LES 9

Wo. 03/02

18u00-19u00

- LES 10

Wo. 24/02

18u00-19u00

- LES 11 - INHAALLES (indien nodig)

Wo. 03/03

18u00-19u00

- LES 12 - Portfolio in orde en afgeven

Wo. 17/03

18u00-19u00

- LES 13 – Portfolio terugkrijgen

18u00-19u00

- LES 14

Wo. 05/05

18u00-19u00

- LES 15

Wo. 19/05

18u00-19u00

- LES 16 - Portfolio in orde en afgeven

JANUARI 2021

FEBRUARI 2021

MAART 2021

APRIL 2021
Wo. 21/04
MEI 2021

JUNI 2021
Wo. 23/06
18u00-19u00 - LES 17 – Evaluatie ontvangen + portfolio terugkrijgen
N.B. Van do. 24/06 t/m wo. 30/06 kunnen de leerlingen op het secretariaat hun evaluatiefiche
ontvangen en hun ringmap/portfolio terugkrijgen.

Jaarplanning data lessen Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021
Ekeren-Volwassenen – woensdag 19u00-20u00 (lokaal 10) Klik hier of klik hier
SEPTEMBER 2020
Wo. 02/09

19u00-20u00

- INFORMATIEMOMENT

Wo. 16/9

19u00-20u00

- LES 1

Wo. 30/09

19u00-20u00

- LES 2 Hulp bij reservatie concerten - online inschrijvingsplatvorm

Wo. 14/10

19u00-20u00

- LES 3

Wo. 28/10

19u00-20u00

- LES 4

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020
Wo. 18/11

19u00-20u00

- LES 5 - Portfolio in orde en afgeven

Wo. 25/11

19u00-20u00

- LES 6 - Portfolio terugkrijgen

DECEMBER 2020
Wo. 16/12

19u00-20u00

- LES 7 - INHAALLES (indien nodig)

Wo. 13/01

19u00-20u00

- LES 8 - Evaluatie ontvangen

Wo. 27/01

19u00-20u00

- LES 9

Wo. 10/02

19u00-20u00

- LES 10

Wo. 24/02

19u00-20u00

- LES11 - INHAALLES (indien nodig)

Wo. 10/03

19u00-20u00

- LES 12 - Portfolio in orde en afgeven

Wo. 24/03

19u00-20u00

- LES 13 – Portfolio terugkrijgen

19u00-20u00

- LES 14

Wo. 12/05

19u00-20u00

- LES 15

Wo. 26/05

19u00-20u00

- LES 16 - Portfolio in orde en afgeven

JANUARI 2021

FEBRUARI 2021

MAART 2021

APRIL 2021
Wo. 28/04
MEI 2021

JUNI 2021
Wo. 16/06
19u00-20u00 - LES 17 – Evaluatie ontvangen + portfolio terugkrijgen
N.B. Van do. 24/06 t/m wo. 30/06 kunnen de leerlingen op het secretariaat hun evaluatiefiche
ontvangen en hun ringmap/portfolio terugkrijgen.
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Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021 - Wat is dat?
Aan de muziekacademie kom je niet enkel om een instrument te bespelen en/of te zingen, je komt er
ook om muziek te ontdekken. Muziek die je voordien misschien nog niet kende.
In het vak Muzieklabo à la carte-Concertbezoek ontmoeten we muziek in verschillende bezettingen,
uit verschillende stijlperiodes en genres, die we beleven tijdens live-concerten op verschillende
locaties in en rond Antwerpen. Als bij een buffet waarvan je de gerechten niet kent, proeven we met
onze oren en ogen en verkennen onze smaken. We leren concertzalen kennen, ontdekken
composities, componisten en muzikanten, leren instrumenten(combinaties) herkennen, en
verkennen muziek die we vermoedelijk voordien nog niet hebben gehoord.
Centraal staan vier vragen: 1. In welke locatie wordt welke muziek gespeeld, en door wie? 2. Hoe stel
ik me open voor zintuiglijke indrukken, m.n. het horen en zien, als ik, op concertlocatie, muziek
beluister? 3. Wat doen die indrukken met mij, én wat doe ik met die indrukken? 4. Hoe kan
verkennen, herkennen en kennen bijdragen tot beter luisteren naar… en beleven van muziek?
De begeleide concertbezoeken bereiden we voor tijdens de les. We verzamelen ons lesmateriaal,
onze indrukken en belevingen, en de opdrachtjes van de in totaal vijf concertbezoeken (3 begeleide
en 2 niet-begeleide concertbezoeken) in een persoonlijke en goed uitgewerkte ringmap/portfolio.
Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021 – Voor wie?
Muzieklabo à la carte-Concertbezoek is een keuzevak voor leerlingen die in 3.1 of 3.2 zitten (eerste
en tweede jaar van de derde graad). Dit geldt zowel voor leerlingen Jazz-Pop-Rock als leerlingen
Klassiek en Oude Muziek. Als een leerling voor het vak Muzieklabo à la carte-Concertbezoek kiest,
moet hij/zij de tweewekelijkse lessen én de door hem/haar gekozen concerten te volgen.
N.B. De lessen en de concertbezoeken staan niet open voor leerlingen die niet zijn ingeschreven voor
het vak Muzieklabo à la carte-Concertbezoek.
Lesmomenten Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021
Voor de leerlingen van het vak Muzieklabo à la carte-Concertbezoek zijn er 17 lesmomenten
gedurende het schooljaar 2020-2021. Eén les duurt 60 minuten. Er zijn maximaal twee lesuren per
maand. Er zijn twee klasgroepen: één voor Tieners en één voor Volwassenen.
De lessen van de Tieners en de Volwassen gaan afwisselend door op de woensdag:
0 Klas TIENERS: om de twee weken op woensdag, 18u00-19u00 Klik hier
0 Klas VOLWASSENEN: om de twee weken op de woensdag, 19u00-20u00 Klik hier
Hiervoor is per klasgroep een jaarplanning van het lesrooster gemaakt. De lesroosters staat online
klik hier én zijn op papier te verkrijgen op het secretariaat en via de leerkracht.
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Te volgen concerten in Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021
De leerling gaat voor het schooljaar 2020-2021 naar vijf concerten. Drie van die vijf concerten zijn
begeleid. Twee van de vijf concerten zijn niet-begeleid.
Een begeleid concert wil zeggen dat deze concertuitstappen tijdens de les worden voorbereid én de
leerlingen onder begeleiding van de leerkracht het concert bezoeken, lees: aanwezigheden worden
opgenomen en er is toezicht. Die begeleide concerten vinden allemaal in het weekend plaats.
Een niet-begeleid concert wil zeggen dat dat concertbezoek niet in de klas worden voorbereid. En er
is bij het niet-begeleid concertbezoek géén leerkracht aanwezig voor toezicht.
Betreft de drie begeleide concerten: de leerling kiest voor zijn/haar drie begeleide concerten uit een
op voorhand vastgelegd aanbod van ca. acht begeleide concertbezoeken.
Betreft de twee niet-begeleide concerten: één van de twee niet-begeleide kiest de leerling uit het
concertaanbod van de Academie (lees: klasconcert, leerlingenconcert, Winteracademie, woord- of
dansvoorstelling, samenspelconcert, lezing etc.). N.B. De keuze van dit niet-begeleide concertbezoek
uit het aanbod van de Academie, vindt plaats vóór 31 januari 2021.
Voor het tweede, niet-begeleide concert is de leerling volledig vrij om te kiezen waar hij/zij naar toe
wilt gaan. De leerling regelt voor beide niet-begeleide concertbezoeken zelf het toegangsticket.
Inschrijving en betaling concerten Muzieklabo à la carte-Concertbezoek - 2020-2021
De vijf concertenbezoeken zitten NIET besloten in het inschrijvingsgeld. De ticketprijzen van de
begeleide concerten zijn conform de afspraken van de concertorganisator en/of inrichtende macht.
Reservering van de tickets van de begeleide concerten gebeurt via een online inschrijvingsplatvorm. Aan elke leerling wordt daarover duidelijke informatie verstrekt. Ook zal er in september
tijdens het lesmoment ondersteuning komen bij deze online reservering.
De betaling van de begeleide concerten gebeurt ten laatste op woensdag 30 september 2020
via overschrijving op rekeningnummer BE90 0910 1735 3632, met als betaalopdracht:
achternaam + voornaam + EK (EK staat voor Ekeren). Bv. Huysmans, Camille, EK.
De reservering en betaling van de tickets van de twee niet-begeleide concerten wordt door de
leerling zelf geregeld. De academie komt daar niet in tussen.
UITZONDERING: kiest een leerling voor één van de twee niet-begeleide concert tóch graag uit de lijst
van de acht begeleide concerten, dan is dat óók mogelijk. Echter, dan moet die keuze - tegelijkertijd
met de reservatie van de begeleide concerten - aangeduid worden op het online
inschrijvingsplatvorm. De betaling van dit extra begeleid concert gebeurt tegelijkertijd met de
betaling van de andere begeleide concerten op rekeningnummer BE90 0910 1735 3632 (zie boven).
Bewaren en bijhebben van de tickets - 2020-2021
De leerling bewaart het ticket van de niet-begeleide concerten bij hem/haar thuis. Ook is de leerling
zelf verantwoordelijk dat hij/zij het ticket bij zich heeft als hij/zij naar het niet-begeleid concert gaat.
De leerling bewaart de tickets van de drie begeleide concerten niet bij hem/haar thuis. De Academie
bewaart de tickets van de begeleide concerten. De leerkracht deelt de tickets van de begeleide
concerten uit op locatie, vlak voor het concert.
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Vervangingsconcert ten gevolge van afwezigheid - 2020-2021
Indien een leerling door overmacht of vergetelheid afwezig was op een van de drie begeleide
concerten, of afwezig was op een van de twee niet-begeleide concerten, dan moet de leerling daar
zelf een vervangingsconcert uitzoeken. Het ticketgeld van een reeds geboekt en betaald begeleid
concert kan niet aan de leerling worden terugbetaald.
Wat telt als een vervangingsconcert? Elk concert of voorstelling waarin de leerling is geïnteresseerd,
en waar hij/zij zelf naar toe kan gaan, kan tellen als vervangingsconcert. Bij het vervangconcert regelt
de leerling zelf het toegangsticket. De Academie kan voor de vervangingsconcerten géén groepsticket
of andere korting bedingen.
Annulatie begeleid concert door concertorganisator - 2020-2021
Als een begeleid concert door de concertorganisator wordt geannuleerd, dan doet de Academie wat
mogelijk is, afhankelijk van hoe de concertorganisator met de situatie omgaat.
Een door een concertorganisator geannuleerd begeleid concertbezoek wordt vervangen door een
online concert of muziekdocumentaire. N.B. Indien er door een heropflakkering van Corona
muzieklessen vervallen, dan worden de lessen Muzieklabo à la carte-Concertbezoek op hetzelfde
lesmoment door online “ZOOM”lessen vervangen.
De ringmap / de portfolio - 2020-2021
De leerling stelt een ringmap of portofolio (creatieve verzamelmap) samen, met daarin:
1. Het uitgedeelde lesmateriaal
2. Het eigen verzameld materiaal van de vijf concertbezoeken, zoals programmaboekje,
toegangsticket, eigengemaakte foto’s, (aan)tekeningen e.a.
3. Specifieke opdrachtjes die door de leerlingen voor hun vijf concertbezoeken gemaakt worden (3
begeleide en 2 niet-begeleide concertbezoeken). Die vijf opdrachtjes worden in de portfolio
gestoken.
De ringmap/portfolio wordt drie keer per schooljaar (november, januari en mei) beoordeeld en
draagt bij tot de permanente evaluatie.
Het vervoer
Het vervoer naar en van een concert wordt niet door de Academie en/of de leerkracht
georganiseerd. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer, alsook samen rijden/carpoolen.
Leerlingen kunnen daar onderling, voor of na de les, afspraken over maken.
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Overzicht begeleide concerten (niet definitief!) - 2020-2021 – DEEL 1 (anno 25.05.2020)
Hieronder vindt u een momenteel nog een klein en beperkt aanbod van de begeleide concerten. Dit
aanbod is niet definitief. Het wordt aangevuld en bijgewerkt tegen 1 september 2020. Tegen dan
zullen de concerten van De Roma, deSingel en de Culturele Centra wel online staan.
Om volop van het voorjaarsaanbod van de concerten te kunnen genieten, bieden we u in de loop van
het najaar nog een aantal begeleide concertbezoeken aan waaruit u kunt kiezen, met aansluitend
een tweede online ticket reservatie en betaling via overschrijving.
Voor een update van het aanbod van de begeleide concertbezoeken klik hier of klik hier
0 Begeleid concert

(o.v.b.)

za. 03.10.2020, 15u00

“KATSJATRIAN BETOVERT MET SIBELIUS” J. Sibelius (1865-1957)
L. v. Beethoven (1770-1827)
A. Thorvaldsdottir (°1977)
0 Begeleid concert

(o.v.b.)

ELISABETHZAAL

Symfonische muziek Info
Vioolconcerto in d, opus 47 (1903/1905)
Symfonie nr. 5 in c, opus 67 (1804-1808)
Metacosmos (2018)

zo. 08.11.2020, 11u00

ELISABETHZAAL

(zondag 8 november is de laatste zondag van de najaarsvakantie)
“DE BOLÉRO MET ELIM”
Symfonische muziek Info
C. Saint-Saëns 1835-1921)
Celloconcerto nr. 1 in a, opus 33 (1872)
P. Dukas (1865-1935)
L'Apprenti sorcier / De tovernaarsleerling (1897)
A. De Boeck (1865-1937)
Cantilene voor cello en orkest
M. Ravel (1875-1937)
Boléro (1928)
0 Begeleid concert

(o.v.b.)

zo. 22.11.2020, 15u00

ANTWERPS JEUGDORKEST o.l.v. Olivier Robe - Symfonische muziek
0 Begeleid concert

(o.v.b.)

zo. 29.11.2020, 15u00

ELISABETHZAAL
-

Info
AMUZ

“BRAHMS & SCHÖNBERG” door solisten van ASO – Kamermuziek
Info
J. Brahms (1833-1897)
Klarinettrio in a, opus 114 (1891)
A. Schönberg (1874-1951)
Kammersymphonie nr. 1, opus 9 (1906)
(arr. A. Webern 1883-1945) uit 1923)
https://www.opusklassiek.nl/componisten/schoenberg.htm
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