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Hallo.
Wij zijn de Kunstacademie.

Bij ons kan je muziek, woord en beeldende kunst doen.

Doen mag je eigenlijk niet zeggen in zo’n zin. 

Maar bij ons mag dat toch.

Je mag dus doen en dat ook zeggen.

Denken ook. Dat mag ook.

Dromen.

Durven. Of nog net niet.

Dat mag allemaal.

Er is maar één iets dat moet.

Spelen.

Dat moet.

Geen ontkomen aan.

Luid of stil, dat mag je kiezen.

En waarmee, dat mag je ook kiezen.

Je mag ook alles kiezen.

Ah ja.

Wij zijn de Kunstacademie.

Hallo.
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KAmielkes

Ik kom naar de Kamielkes omdat het leuk is. We 
doen veel spelletjes en zo, met verkleedkleren 
en dan moeten we buigen. We hebben al eens  
verschillende soorten rare huizen gezien en die 
mochten we dan tekenen en zelf een huis uitvinden. 
Ik heb ook al veel bijgeleerd over Mona Lisa, die 
was gestolen! En liedjes, met instrumenten en al.

Jules, 8 jaar
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Proeven van de Kunstacademie, dat doe je in de KAmielkes. 
Muziek, woord en beeld we mixen en shaken het en bieden 
het aan in een kunstige cocktail van één uurtje. 

Deze muzische klas is perfect voor kinderen uit het eerste 
en tweede leerjaar die graag creatief bezig zijn. Je krijgt 
er een wervelwind van indrukken en ervaart verschillende  
facetten van de beeldende kunsten, muziek en woord.  
Ideaal als oriëntatie en kennismaking.

Weet je kind al beter wat het wil, dan zijn er ook specifieke  
klassen in de Kunstacademie. Beeldatelier voor echte 
teken- en knutselfanaten. In muziekinitiatie maak je kennis 
met ritme en melodie en in woordinitiatie ga je met taal 
en toneel aan de slag.

1ste t.e.m. 2de leerjaar

KAmielkes

1STE LEERJAAR DINSDAG 16u15 - 17u15

ZWEVEGEM 2DE LEERJAAR DONDERDAG 16u15 - 17u15

1STE LEERJAAR DONDERDAG 16u15 - 17u15

ZWEVEGEM 2DE LEERJAAR MAANDAG 16u15 - 17u15

1STE LEERJAAR MAANDAG 16u15 - 17u15

MOEN 2DE LEERJAAR DINSDAG 16u15 - 17u15

1 lesuur per week

KAmielkes
Domeinoverschrijdende initiatie

ZWEVEGEM
Vrije Centrumschool 
Theofiel Toyeplein 8 / Zwevegem

MOEN
Vrije Basisschool 
Moenplaats 10 / Moen

ZWEVEGEM
Kouterschool 
H. Consciensestraat 28 A / Zwevegem
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Muziek
Ik heb lang getwijfeld tussen piano en cello. Mama 
zei dat we geen plaats hadden thuis voor een piano.  
Achteraf ben ik wel heel blij met m’n keuze, ik 
zou geen ander instrument willen. Het klinkt fan-
tastisch en hoe ouder ik word hoe meer plezier 
ik erin heb om te spelen! Een van mijn mooiste  
herinneringen is dan ook de eerste celloles. Ik  
kreeg ineens een supergroot instrument mee en 
mocht toen cellospelen met kleurtjes, elke snaar  
was een kleur. Ik vond het de max, al besef ik nu dat  
het misschien wel wat makkelijk werd voorgesteld.

Rune, 15 jaar
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Muziek 
initiatie

Ervaar muziek met je oren en je lijf. In speelse opdrachten 
zal je zingen, klanken maken en herkennen, luisteren, 
marcheren, dansen, dirigeren, bodydrummen en spelen 
op instrumenten. 

Eén uurtje per week word je helemaal ondergedompeld 
in de muziek.

1STE LEERJAAR WOENSDAG 13u00 - 14u00

ZWEVEGEM 2DE LEERJAAR WOENSDAG 17u00 - 18u00

Muziek

1ste t.e.m. 2de leerjaar

... zeg gerust Karmina’s
of Skarlatti’s ... lol :)

1 lesuur per week

ZWEVEGEM
Klim-Op
Stedestraat 39 / Zwevegem
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Muziek

Muziek

Musiceren kan je leren! In het muziekatelier leer je noten 
lezen, ritmeren en zingen. Tijdens deze lessen klap je, 
zing je en speel je op kleine slagwerkinstrumenten. 
Zo train je je ritmegevoel en je muzikaal geheugen.

Dat komt je goed van pas in de les instrument. 
Je kiest een instrument en leert erop spelen. Van een 
geschreven partituur leer jij echt muziek maken!

Vanaf het vijfde leerjaar heb je de beginselen van het 
muziekatelier onder de knie en ben je goed vertrokken 
op je instrument. Tijd om iets nieuws te introduceren: 
groepsmusiceren! Plezier gegarandeerd nu je met 
andere instrumenten leert samen spelen.

3de t.e.m. 6de leerjaar

ZWEVEGEM
Klim-Op
Stedestraat 39 / Zwevegem

3 lesuren per week

3DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

WOENSDAG
13u00 - 14u00

ZATERDAG
10u00 - 11u00

DINSDAG
16u30 - 17u30

VRIJDAG
16u00 - 17u00

4DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

WOENSDAG
14u00 - 15u00

ZATERDAG
09u00 - 10u00

DINSDAG
17u30 - 18u30

VRIJDAG
17u00 - 18u00

5DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

WOENSDAG
15u00 - 16u00

DINSDAG
16u30 - 17u30

6DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

WOENSDAG
16u00 - 17u00

VRIJDAG
18u00 - 19u00

Uurrooster INSTRUMENT
met leraar te bepalen

Uurrooster GROEPSMUSICEREN
 zie p. 21

ZWEVEGEM
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Muziek

HEESTERT SINT-DENIJS

HEESTERT
Gemeenteschool 
Vierkeerstraat 26 / Heestert

3 lesuren per week

SINT-DENIJS
Gemeenteschool 
Dalestraat 40 / Sint-Denijs

Uurrooster INSTRUMENT
met leraar te bepalen

Uurrooster GROEPSMUSICEREN
 zie p. 21

Uurrooster INSTRUMENT
met leraar te bepalen

Uurrooster GROEPSMUSICEREN
 zie p. 21

3 lesuren per week

3DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

MAANDAG
16u15 - 17u15

DONDERDAG
16u15 - 17u15

3DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

DINSDAG
16u15 - 17u15

VRIJDAG
15u15 - 16u15

4DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

MAANDAG
17u15 - 18u15

DONDERDAG
17u15 - 18u15

4DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT

DINSDAG
17u15 - 18u15

VRIJDAG
16u15 - 17u15

5DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

MAANDAG
18u15 - 19u15

5DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

VRIJDAG
17u15 - 18u15

6DE LEERJAAR MUZIEKATELIER INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

DONDERDAG
18u15 - 19u15
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Muziek

GROEPSMUSICEREN  ( 5DE  & 6DE LEERJAAR)INSTRUMENT

KINDERKOOR DINSDAG 17u30 - 18u30

SLAGWERK WOENSDAG 13u45 - 14u45

STRIJKERS
& BLAZERS WOENSDAG 14u00 - 15u00

GITAAR VRIJDAG 17u00 - 18u00

GITAAR WOENSDAG 14u00 - 15u00

PIANO ZATERDAG 10u00 - 11u00

PIANO ZATERDAG 11u00 - 12u00

PIANO WOENSDAG 14u00 - 15u00

PIANO WOENSDAG 15u00 - 16u00

ZWEVEGEM
Klim-Op
Stedestraat 39 / Zwevegem

... trompetter de 
longen uit je lijf...

ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

ZWEVEGEM

gitaar 

piano 

trompet 

euphonium 

hoorn 

bugel 

cornet 

trombone

blokfluit

tuba 

dwarsfluit 

saxofoon 

klarinet 

fagot 

cello 

viool 

slagwerk 

zang

2120



Muziek

Muziek ligt je. Je kan niet meer zonder. 
Wil je muziek maken, dan heb je drie uur les per week.
Je blijft één uur per week les instrument volgen en één uur 
groepsmusiceren of begeleidingspraktijk voor de pianisten. 
Je derde uur kies je zelf. Improvisatie is een praktische les 
waar je in de les al je creatieve muzikale kriebels botviert. 
Los van je partituur, speel je.  In compositie bedenk en 
schrijf je jouw muziek en voer je die uit. Wil je je blijven 
verdiepen in notenleer, dan kies je voor muziekatelier. 

Zegt het zelf muziek spelen je minder maar blijft de muziek 
toch kriebelen, dan kan je kiezen voor muziek schrijven. 
Je krijgt twee uur les per week: één uur muziektheorie en 
één uur compositie.

1ste t.e.m. 6de middelbaar

INSTRUMENT GROEPSMUSICEREN

MUZIEKTHEORIE COMPOSITIE

MUZIEKATELIER

IIMPROVISATIE

COMPOSITIE

3 lesuren per week

2 lesuren per week

MUZIEK MAKEN 

MUZIEK SCHRIJVEN

Muziek 
maken & schrijven

Vanaf het 4de middelbaar kan je bij ons 
verder evolueren als muzikant of componist.  Afhankelijk 
van de talenten die jij wil ontwikkelen kies je een studie-
richting en een optie.

2322



Woord
Kom aan boord, bij de les woord,
je leert acteren, spelen en zo voort.

Het is er leuk en je zal je amuseren
en je zeker niet vervelen.

Dus maak je klaar, kom maar gauw,
er wacht een superverrassing op jou.

Vergeet niet dat alles kan,
maak er je eigen toneeltje van!

Sam, 10 jaar

2524



Woord
initiatie

Woord

Verhalen vertellen en verkleden. Onze jongste woordrakkers 
die al springend de scène verkennen, smijten zich volledig 
en leren er alles van. In deze klas proeven de leerlingen van 
taal en toneel. Spelenderwijs wordt hun taalgevoeligheid, 
hun expressie en hun verbeelding gestimuleerd. 

1STE LEERJAAR ZATERDAG 10u00 - 11u00

ZWEVEGEM 2DE LEERJAAR ZATERDAG 11u00 - 12u00

ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

1ste t.e.m. 2de leerjaar

... de Oskars klinkt als
een winning team ...

1 lesuur per week
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Woord
atelier

3de t.e.m. 6de leerjaar
Welkom in de wondere wereld van het woordtheater. In 
deze lessen leer je beter spreken. Je werkt aan je uitspraak, 
je houding en je stemvolume. Ook die levendige fantasie 
van jou komt goed van pas. Je maakt zelf toneeltjes, brengt 
een gedicht op een leuke manier voor de klas en schrijft al 
eens zelf een verhaaltje.

ZWEVEGEM

HEESTERT

OTEGEM

HEESTERT
Gemeenteschool 
Vierkeerstraat 26 / Heestert

OTEGEM
OC De Spoele
Scheldestraat 14 / Otegem

ZWEVEGEM
Klim-Op
Stedestraat 39 / Zwevegem

3DE LEERJAAR ZATERDAG 09u00 - 10u00

4DE LEERJAAR ZATERDAG 10u00 - 11u00

5DE LEERJAAR ZATERDAG 11u00 - 12u00

6DE LEERJAAR ZATERDAG 12u00 - 13u00

3DE LEERJAAR
& 

4DE LEERJAAR
DINSDAG 16u15 - 17u15

5DE LEERJAAR
& 

6DE LEERJAAR
DINSDAG 17u15 - 18u15

3DE LEERJAAR
& 

4DE LEERJAAR
MAANDAG 16u15 - 17u15

5DE LEERJAAR
& 

6DE LEERJAAR
MAANDAG 17u15 - 18u15

... laat je fantasie
spreken ... yolo ;)

1 lesuur per week

Woord2928



Woordstudio 
& 

dramastudio
1ste t.e.m. 3de middelbaar
Je hebt de smaak van het woord te pakken. Tijd om je 
verder te verdiepen. Je gaat aan de slag met allerlei tekst-
materiaal. Je verkent de spelmogelijkheden van je eigen 
stem en lichaam. Emotie, personage, publiek. In deze 
lessen ga je er grondig en professioneel naar op zoek. 

Welkom in de klas, welkom op het podium! 

Welkom in woord- en dramastudio.
Vanaf het 4de middelbaar kan je bij ons verder 
evolueren als speler, maker en schrijver. Afhankelijk van de 
talenten die jij wil ontwikkelen, kies je een studierichting 
en een optie

Woord3130



Beeldende
kunsten

Voor mij is naar de beeldlessen komen een  
moment in de week om te ontspannen en te 
doen wat ik graag doe. Ik heb een voorkeur voor 
ruimtelijk werk maar dit jaar ben ik ook graag aan 
het schilderen. Soms heb je wel eens een moeilijke  
opdracht en dan moet je doorbijten. En als het dan 
toch lukt, ben je dubbel fier.

Ik ben pas in het eerste middelbaar met beeld  
gestart. Ik kende hier niemand maar je leert snel 
mensen kennen. Elk jaar nieuwe mensen omdat 
je in een andere groep terecht komt. Sinds dit jaar  
zitten er ook volwassenen in de groep en ook dat  
is verrijkend en leuk.

Ellen, 18 jaar
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Beeldende kunst

ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

DINSDAG
16u20 - 18u00

WOENSDAG
13u00 - 14u40

DONDERDAG*
16u20 - 18u00

VRIJDAG
15u30 - 17u10

ZATERDAG
09u00 - 10u40

14u50 - 16u30 13u00 - 14u40

1STE & 2DE LEERJAAR

OTEGEM

OTEGEM
Vrije Basisschool
Zwevegemstraat 8 / Otegem

1ste t.e.m. 2de leerjaar
Ben je zes of zeven jaar en zit je de hele tijd te tekenen, te 
schilderen en te knutselen? Ben je geboeid door kleuren, 
vormen of materialen? Wil je wat je ziet in je hoofd omzetten 
in verrassende beelden? Waan je een echte kunstenaar en 
exploreer je beeldend talent aan de Kunstacademie!

* 1ste, 2de & 3de leerjaar 
zitten op donderdag samen

Beeld
atelier

Kandinsky’s, Kahlo’s, 
Pikasso’s, Karavaggio’s, 

allemaal KAstars! 

1STE & 2DE LEERJAAR DINSDAG 16u20 - 18u00

2 lesuren per week

ZWEVEGEM
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Beeld
atelier 

ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

WOENSDAG
13u00 - 14u40

DONDERDAG*
16u20 - 18u00

VRIJDAG
15u30 - 17u10

ZATERDAG
14u50 - 16u30

14u50 - 16u30

WOENSDAG
14u50 - 16u30

DONDERDAG*
16u20 - 18u00

VRIJDAG
15u30 - 17u10

ZATERDAG
10u50 - 12u30

16u40 - 18u20 17u20 - 19u00

3DE & 4DE LEERJAAR

5DE & 6DE LEERJAAR
3de t.e.m. 6de leerjaar
Ontcijfer de geheimen van de kunst in het beeldatelier! 
In ons atelier verken je spelenderwijs kleur, lijn en vorm. 
Iedere week geef je met andere gereedschappen en 
materialen vorm aan je verbeelding. Tekenen, schilderen, 
boetseren; het komt allemaal aan bod. Bovendien zet je 
je eerste stappen in de digitale wereld. Je doorprikt het 
mysterie van de film en laat bijvoorbeeld een tekening tot 
leven komen op het witte doek. 

Samen worden we gekke uitvinders en meesterlijke 
kunstenaars.

* 4de, 5de & 6de leerjaar 
zitten op donderdag samen

ZWEVEGEM

Beeldende kunst

2 lesuren per week
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ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

Beeld
atelier 

1ste t.e.m. 6de middelbaar
Vanaf twaalf jaar kan je in beeldatelier je artistieke kriebel 
kwijt. Je krijgt nu vier uur per week les, waardoor we ons 
helemaal kunnen verdiepen in teken- en schilderkunst, 
grafische technieken en ruimtelijk werk. Klei, olieverf, 
houtskool, graffiti, gips, nieuwe media; alles passeert 
de revue.

Meer en meer zoek je naar een persoonlijke invulling 
van de opdrachten. Jouw werk toets je af aan dat van 
professionele kunstenaars. Je kan een schetsboek 
bijhouden, je zoekt op, documenteert en verzamelt. 
Zo ontwikkel je een oog voor schoonheid, ook in het 
ongewone. 

WOENSDAG
16u50 - 20u20

VRIJDAG
17u20 - 20u50

ZATERDAG
09u00 - 12u30

DINSDAG
18u00 - 21u30

ZATERDAG
09u00 - 12u30

1STE t.e.m. 6DE MIDDELBAAR

5DE & 6DE MIDDELBAAR *

* 5de & 6de middelbaar 
samen met + 18

Beeldende kunst

4 lesuren per week

ZWEVEGEM

3938



BEELDATELIER *

TEKENKUNST

KERAMIEK

VRIJE GRAFIEK

PROJECTATELIER

DINSDAG
18u00 - 21u30

WOENSDAG
16u50 - 20u20

VRIJDAG
17u20 - 20u50

ZATERDAG
09u00 - 12u30

MAANDAG
13u30 - 17u00

DONDERDAG
19u00 - 22u30

MAANDAG
13u30 - 17u00

MAANDAG
18u00 - 21u30

DINSDAG
13u30 - 17u00

MAANDAG
19u00 - 22u30

DINSDAG
13u30 - 17u00

ZWEVEGEM
OC De Brug
Otegemstraat 238 / Zwevegem

Vanaf 18 jaar
In de kunstateliers kan je verschillende beeldende richtingen 
uit. Vier lesuur per week werk je in het atelier van jouw keuze.

Beeldatelier is een oriënterend atelier voor volwassenen 
zonder veel tekenervaring. De perfecte basisopleiding! 
In vrije grafiek verken je de grafische druktechnieken en 
scherp je je tekentalent aan. Keramiek vertrekt van de 
basis, een duimpotje draaien. Stap voor stap breid je 
je kennis en kunde uit. Tekenkunst leert jou schets- en 
tekentechnieken. Je tekent naar de natuur (levend model), 
naar document of naar eigen fantasie. In projectatelier zet 
je zelf projecten op het getouw. Je kiest de discipline en 
de materialen om jouw concept te verwezenlijken.

Kunst
ateliers 

Beeldende kunst

4 lesuren per week

* BEELDATELIER
samen met 5de & 6de middelbaar 

ZWEVEGEM

4140



Algemene
info

Het secretariaat bevindt zich in de 
Transfostraat 13, 8550 Zwevegem.

Telefoonnummer 056 71 69 76

info@kazwevegem.be

De Kunstacademie is gesloten tijdens 
de schoolvakanties.

De lessen starten op maandag 
3 september 2018.

www.kunstacademiezwevegem.be
... easy ...

4342



Huidige leerlingen + broer/zus
Online: vanaf maandag 11 juni om 19u
Secretariaat: maandag 11 juni van 19u tot 21u

Nieuwe leerlingen
Online: vanaf woensdag 13 juni om 13u
Secretariaat: woensdag 13 juni van 13u tot 19u

Online inschrijven doe je op www.kunstacademiezwevegem.be.
Maak nu al je account aan!

Inschrijven op het secretariaat
- Van donderdag 14 juni t.e.m. donderdag 28 juni 2018:
 maandag t.e.m. vrijdag van 13u30 tot 18u30 
 en zaterdag van 10u tot 12u
- In de zomervakantie van maandag 2 juli t.e.m. 5 juli 
 en maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus 
 tussen 13u en 16u

Bij inschrijving op het secretariaat breng je mee:
identiteitskaart van de leerling, attest(en) voor korting, 
inschrijvingsbewijs van een andere academie, loopbaan-
overzicht van vakken die je volgde aan een andere academie, 
medische info, diploma’s.

Inschrijven kan tot 30 september 2018. Je inschrijving is 
definitief na betaling. Betalen kan enkel met bankcontact.

Tarief tot en met 17 jaar
68 euro / 45 euro voor 2de inschrijving (bijkomend domein 
of bijkomend gezinslid)

Tarief 18 tot en met 24 jaar
132 euro per studierichting

Tarief +25 jaar
310 euro / 132 euro om sociale reden, mits voorlegging attest

Tarief + 25 jaar kunstateliers vrije grafiek, tekenkunst, 
keramiek en projectatelier
230 euro / 132 euro per bijkomend atelier of om sociale 
reden, mits voorlegging attest

Leerlingen instrument 
9,20 euro / 5,30 euro uitgeversrechten

Eventuele bijkomende kosten en meer info over de attesten 
en uit-pas vind je op de website.

TarievenInschrijven

6 7 Algemene info4544
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www.kunstacademiezwevegem.be

Secretariaat
Transfostraat 13

 8550 Zwevegem

056 71 69 76
info@kazwevegem.be


