Vestigingsplaatsen:

Berlaar, Boechout, Lint,
Malle, Nijlen, Ranst
& Zandhoven

Opleidingsaanbod
2021 — 2022

Wat weet jij over
de Podiumacademie Lier?

Welkom!

Een nieuw jaar, een nieuwe naam!
Met deze mooie brochure maken we met trots
bekend dat onze academie een nieuwe naam heeft:
Podiumacademie Lier. Bijna 100 jaar gingen we door
het leven als de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans (SAMWD Lier).
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We zijn er voor iedereen:
kleuters, kinderen, jongeren,
tieners en volwassenen.

Wij zijn echte podiumbeesten: we treden
graag op en organiseren
meer dan 100 concerten
en voorstellingen per
schooljaar.

2
Meer dan 3400 leerlingen
volgen bij ons muziek,
woordkunst-drama en dans.
(Psst… we zijn daarmee één
van de grootste academies in
Vlaanderen!)

De laatste jaren merkten we op dat het podium het
kloppend hart van Muziek, Woordkunst-Drama en
Dans is. De ontwikkeling van onze leerlingen kreeg
iedere keer een stevige boost wanneer ze fier naar
de coulissen terugkeerden. We wilden ons DNA graag
vertaald zien in een passende, nieuwe naam.
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Dit traject legden we niet alleen af. Samen met de
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten begon de
zoektocht naar de herdefiniëring van onze identiteit.
Het einddoel: het samenkomen van de beide academies
in naamgeving, zonder daarbij onze eigenheid te
verliezen. Het resultaat: Podiumacademie Lier en
Beeldacademie Lier. Beide academies konden rekenen
op de niet-aflatende steun van het Lierse stadsbestuur.
Zij waren tijdens dit intensief proces een klankbord
voor onze fonkelnieuwe ideeën.

Wij zijn een trotse school en
heel fier dat we er elk jaar
als grote familie het beste
van willen maken. Meer dan
150 leerkrachten helpen
je jezelf en je talenten te
ontdekken.

3
Je hoeft niet in te Lier wonen.
Ook in Berlaar, Boechout, Lint,
Malle, Nijlen, Ranst en Zandhoven
kan je les volgen bij ons.

7
Inschrijven is heel
gemakkelijk: je vindt
alle nodige info op onze
website. Indien je toch
nog extra vragen hebt,
neem dan contact op met
het secretariaat en zij
zullen je altijd verder
helpen.

4
We willen graag dat je iets leert
en dat je er hard voor werkt, maar
dat je ook heel veel plezier maakt.
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Geert Hendrix en
Erwin Scheltjens

Na een bewogen jaar, waarin onze podia noodgedwongen leeg bleven, richten we onze blik op
volgend schooljaar, mét een nieuwe naam, en een
terugkeer naar de passie, de emotie en de beleving
in het klaslokaal en op scène. En dat hopen we met
jou te doen: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen,
bestaande én nieuwe leerlingen uit Lier, Berlaar,
Boechout, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en Zandhoven.
Ons enthousiast en professioneel korps van meer dan
150 leerkrachten en medewerkers staat te popelen
om van iedereen een echte artiest te maken! We zien
elkaar in september!

Volg ons!
Podiumacademielier
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Podiumacademielier
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praktisch
Contact en
inschrijvingen

Inschrijvingsperiode

PODIUMACADEMIE LIER
(met vestigingsplaatsen in Berlaar,
Boechout, Lint, Malle, Nijlen, Ranst
en Zandhoven)

Van 1 juni tot en met
30 september

praktisch
Via www.podiumacademielier.be
vind je alle voorwaarden met
betrekking tot het recht op
verminderd inschrijvingsgeld,
het kansentarief en de UiTPASmogelijkheden.
Aangezien het inschrijvingsgeld
integraal doorgestort wordt aan het
Ministerie van Onderwijs en Vorming,
ontvangt u in de loop van de maand
november een schoolrekening die
diverse onkosten van de opleiding
forfaitair aanrekent.

Gasthuisvest 50, 2500 Lier
03 480 45 79

Inhoudelijke info, algemene vragen
en inschrijvingen:
WWW.PODIUMACADEMIELIER.BE

info@podiumacademielier.be
www.facebook.com/
podiumacademielier
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Vragen over opleidingsaanbod:
opleidingen@podiumacademielier.be

Inschrijvingsgeld
1 | OFFICIËLE LESSEN
te betalen op BE60 0961 1129 3070
(SAMWD) met vermelding van
de naam van de leerling.

Inschrijvingsgeld
→ Jongeren tot en met 17 jaar
(leeftijd op 31.12.2021): € 69

2 | EIGEN BEHEER

→ Jongeren tot en met 17 jaar
verminderd tarief: € 45

Lessen in eigen beheer aangeboden door de VZW Vriendenkring Stedelijke Academie
(instrumentinitiatie, circus,
kleuterdans, de(Junior)Compagnie,
jongensdansklas, moderne dans, ...)
staat telkens vermeld bij de cursus
zelf: te betalen op rekeningnummer
BE86 2300 5636 9750 (SAMWD/
Inschrijving) met vermelding van
de naam van de leerling.

→ Volwassenen van 18 tot 24 jaar
(leeftijd op 31.12.2021): € 135
→ Volwassenen vanaf 25 jaar
(leeftijd op 31.12.2021): € 320
→ Volwassenen vanaf 25 jaar
verminderd tarief: € 135
Leerlingen met een UiTPAS
Voor specifieke combinaties

met kansentarief van Lier hebben recht

van meerdere opleidingen wordt extra

op aangepaste tarieven.

Op dit inschrijvingsgeld is geen korting mogelijk.

inschrijvingsgeld aangerekend.
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muziek

Aangeboden instrumenten

Eerste graad

klassiek → accordeon · altfluit · althobo ·
althoorn · altklarinet · altsaxofoon · altviool ·
bariton (koper) · baritonsaxofoon · basklarinet ·
bastrombone · bastuba · beiaard · blokfluit ·
bugel · cello · contrabas · contrafagot · cornet ·
dwarsfluit · eufonium · fagot · gitaar · harp ·
hobo · hoorn · klarinet · klavecimbel ·
klavierklas (* nieuw!) · mandoline · melodisch
slagwerk · orgel · orkestslagwerk · piano ·
piccolo · piccolotrompet · ritmisch slagwerk ·
stemvorming voor jongeren · sopraansaxofoon ·
tenorsaxofoon · trombone · trompet · viool ·
zang · zang (musical)

– Van 6 tot 8 jaar · 1u per week · 2 jaar
– Muziekinitiatie
Muziekinitiatie: 1u per week
– Instrumentinitiatie (optioneel) :
→ Enkel mogelijk in combinatie met
muziekinitiatie
→ 20 minuten individuele les
→ 30 lessen per schooljaar
→ Aangeboden door de VZW Vriendenkring
Stedelijke Academie
→ € 231 per schooljaar

Tweede graad –
jongeren

jazz-pop-rock → altsaxofoon · baritonsaxofoon ·
basgitaar · bastuba · bugel · contrabas · cornet ·
elektrische gitaar · dwarsfluit · mondharmonica ·
piano · ritmisch slagwerk · sopraansaxofoon ·
tenorsaxofoon · trombone · trompet · zang

– Vanaf 8 jaar · 3,5u per week · 4 jaar
– Instrument of zang (klassiek /
jazz- pop-rock / oude muziek):
1u per week
– Muzieklab (muzikale & culturele
vorming en groepsmusiceren):
2,5u per week

oude muziek → barokaltviool · barokcello ·
barokluit · barokviool · blokfluit · gamba ·
historisch toetsinstrument · oboe d’amore ·
klavecimbel · luit · mandoline · natuurhoorn ·
orgel · renaissance-blokfluit · renaissanceluit ·
traverso · zang
NIEUW klavierklas → De klavierklas is
bedoeld voor jong en oud, kortom voor iedereen
met een brede interesse in de verschillende
klavierinstrumenten die aan onze academie
onderwezen worden. Je maakt zowel muziek
op de piano, als op het klavecimbel, het orgel
en zelfs de beiaard! De klavierklas is een
verkennende cursus. Na elk schooljaar kan je
een specifieke keuze maken voor één van de
klavierinstrumenten. Maar je kan er ook voor
kiezen om de vele mogelijkheden van deze
klavierinstrumenten te blijven combineren.

6

NIEUW: Stel je graag je instrumentkeuze een jaartje uit? Dat kan.
Je kan ervoor kiezen om in het eerste
schooljaar van de tweede graad enkel
de groepsvakken te volgen.
NIEUW (enkel in Lier):
– Vanaf 8 jaar · 3,5u per week · 4 jaar
– Zang musical: 1u per week
– Muzieklab (muzikale & culturele
vorming en groepsmusiceren):
2,5u per week
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muziek
Tweede graad –
tieners & volwassenen

muziek

OF

Instrument of zang:
zang 1u per week
Aangevuld met twee 1-uursvakken uit
ENKEL IN LIER :
onderstaande lijst

– Vanaf 12 jaar · 3u per week · 3 jaar
– Instrument of zang (klassiek /
jazz-pop-rock / oude muziek):
1u per week
– Muziekpraktijk (muzikale &
culturele vorming en groepsmusiceren): 2u per week

→ Arrangeren
→ Muziektheorie
→ Compositie
→ BP (begeleidingspraktijk) voor leerlingen
piano, gitaar of orgel (enkel mits toelating)
→ VanBladKlas. Stoomcursus muzikale vorming
om vlot partituren te leren lezen voor leerlingen die instromen in de derde graad met
beperkte voorkennis.

Derde graad

2 OPTIE JAZZ – POP – ROCK

— 3u per week · 3 jaar

ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN

IN DE DERDE GRAAD KIES JE VOOR
ÉÉN VAN ONDERSTAANDE ZES OPTIES:

1ste en 2de jaar:
Instrument of zang:
zang 1u per week
Groepsmusiceren: 1u per week
Groepsmusiceren
Muzikale en culturele vorming:
vorming
jazz-pop rock (MCV): 1u per week
(enkel in Lier, Boechout en Zandhoven)

1 OPTIE KLASSIEKE MUZIEK

Instrument of zang:
zang 1u per week
Groepsmusiceren: 2u per week
Groepsmusiceren
(te kiezen uit: koren, orkesten, samenspelgroepen, muziekpraktijk* tieners,
muziekpraktijk* volwassenen, ondersteuningsvak piano, ‘AMI’ (Art, Music,
Investigation)
→ bekijk het ruime aanbod op de website.

Optioneel keuzevak:
keuzevak VanBladKlas
(enkel in Lier). Stoomcursus muzikale
vorming om vlot partituren te leren
lezen voor leerlingen die instromen
in graad 3 met beperkte voorkennis.

* Het vak muziekpraktijk legt de basis
voor het samenspelen en bouwt verder
op de inhouden van de tweede graad.
NIEUW

3de jaar:
Instrument of zang: 1u per week
Groepsmusiceren: 1u per week
Groepsmusiceren
Keuzevak: 1u per week
Keuzevak

GROEPSMUSICEREN KLAVIERKLAS

(derde en vierde graad) Leerlingen
klavierinstrument kunnen kiezen voor
‘groepsmusiceren klavierklas’ als tweede
vak. Daar komen alle klavierinstrumenten
(piano, orgel, klavecimbel, beiaard) aan
bod en wordt er (samen) gemusiceerd op
al deze toetsinstrumenten.
Het vak groepsmusiceren kan onder bepaalde
voorwaarden vervangen worden door een
LiVe-traject (alternatieve leercontext –
leren in verenigingen) in koren en orkesten
waarmee de academie een structurele
samenwerking aangaat (info via
livetraject@podiumacademielier.be).

→ Muzikale en culturele vorming:

3 OPTIE OUDE MUZIEK

6 OPTIE MUZIEKPRODUCTIE
ENKEL IN LIER

Instrument of zang:
zang 1u per week
Groepsmusiceren: 2u per week
Groepsmusiceren

Hoofdvak 1u per week
Hoofdvak:
live-studio electronics
Keuzevak: 2u per week
Keuzevak

(te kiezen uit: ensembles oude muziek,
koren, orkesten, muziekpraktijk*
tieners, muziekpraktijk* volwassenen,
groepsmusiceren klavierklas)

→ 2u geluidsleer en opnametechniek
(geen ander keuzevak meer mogelijk)
→ 1u live/studio electronics
→ 1u arrangeren

* Het vak muziekpraktijk legt de basis voor het
samenspelen en bouwt verder op de inhouden
van de tweede graad.

→ 1u compositie
→ 1u instrument
→ 1u VanBladKlas. Stoomcursus muzikale vorming om vlot partituren te leren lezen voor
leerlingen die instromen in de derde graad

4 OPTIE MUSICAL

met beperkte voorkennis.

ENKEL IN LIER

Drama musical:
musical 1u per week
Zang musical:
musical 1u per week
Song & dance:
dance 1u per week

©

5 OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN
ENKEL IN LIER

Muziektheorie: 2u per week
Muziektheorie
Keuzevak: 1u per week
→ Instrument
→ Arrangeren
→ Geluidsleer en opnametechniek
→ Compositie

jazz-pop-rock (MCV)
(enkel in Lier, Boechout en Zandhoven)
→ Arrangeren (enkel in Lier)
→ Muziektheorie (enkel in Lier)
→ Een extra uur groepsmusiceren

8
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muziek
Vierde graad

muziek

2 OPTIE JAZZ – POP – ROCK

Vierde graad

3 OPTIE OUDE MUZIEK

ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN

ENKEL IN LIER

– 2u per week · 3 jaar

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week
Keuzevak

– 2u per week · 3 jaar

STUDIERICHTING:
VERTOLKEND MUZIKANT

→ Groepsmusiceren

STUDIERICHTING:
CREËREND MUZIKANT

→ Arrangeren (enkel in Lier)
→ Muziektheorie (enkel in Lier)

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen
Keuzevak
uit het aanbod van de vakken van de
vierde graad vertolkend muzikant of
compositie klassiek (enkel in Lier).

→ Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u)
(enkel in Lier)

1 OPTIE KLASSIEK

→ Geluidsleer en opnametechniek

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week
Keuzevak

(enkel in Lier)

→ Groepsmusiceren of groepsmusiceren
klavierklas (zie bij derde graad)

3 OPTIE OUDE MUZIEK

→ Kamermuziek
→ BP (begeleidingspraktijk):

De keuze voor het creërende traject komt
in de eerste plaats vanuit de leervraag van
de leerling. Daarom worden leerlingen
uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek met een
curriculumcoach die op basis van de interesses
en motivatie een passend voorstel doet, in
overleg met de leerkrachten. Info en aanmelden
via opleidingen@podiumacademielier.be

4 OPTIE MUSICAL
ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

Atelier musical:
musical 2u per week

ENKEL IN LIER

voor instrument gitaar, piano en orgel

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week
Keuzevak

(enkel mits toelating)
→ Arrangeren

→ Groepsmusiceren of groepsmusiceren

→ Hedendaagse muziek

klavierklas (zie bij derde graad)

→ Muziektheorie

→ BP (begeleidingspraktijk)

→ Muziekgeschiedenis (2u)

→ Muziektheorie

→ Geluidsleer en opnametechniek

→ Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u)

→ ‘AMI’ (Art, Music, Investigation)

→ Historische uitvoeringspraktijk

Het keuzevak kan onder bepaalde voorwaarden
vervangen worden door een LiVe-traject
(alternatieve leercontext – leren in
verenigingen) in koren en orkesten waarmee de
academie een structurele samenwerking aangaat
(info via livetraject@podiumacademielier.be).

4 OPTIE MUSICAL
ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

Atelier musical: 2u per week

5 OPTIE SINGER / SONGWRITER
ENKEL IN LIER

1 OPTIE KLASSIEK:

INSTRUMENT OF ZANG

5 OPTIE KLASSIEK:
ENKEL IN LIER
COMPOSITIE

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit
Keuzevak
het aanbod van de vakken van de
vierde graad vertolkend muzikant of
compositie klassiek (enkel in Lier).

Compositie 1u per week
Compositie:
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit
Keuzevak
het volledige aanbod van de vakken
van de vierde graad.

2 OPTIE JAZZ – POP – ROCK

6 OPTIE MUZIEKPRODUCTIE

ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN

ENKEL IN LIER

Instrument of zang:
zang 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen
Keuzevak
uit het aanbod van de vakken van
de vierde graad vertolkend muzikant
of compositie Jazz-Pop-Rock
(enkel in Lier).

Muziekproductie: 2u per week
Muziekproductie:
OF Muziekproductie
Muziekproductie:: 1u per week
+ Geluidsleer en opnametechniek:
opnametechniek:
1u per week

Piano OF gitaar:
gitaar 1u per week
Singer-songwriter: 1u per week
Singer-songwriter

7 OPTIE SINGER/SONGWRITER

Enkel mits toelatingsproef

ENKEL IN LIER

Piano OF gitaar:
gitaar 1u per week
Singer-songwriter: 1u per week
Singer-songwriter
Enkel mits toelatingsproef
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woordkunst–drama

Vierde graad

VERDIEPENDE SPECIALISATIE:

Tweede graad

– 2u per week · 3 jaar

Kan onder meer als intensieve
voorbereiding op hoger kunstonderwijs. Opleiding op maat enkel
mits toelatingsproef en oriënterend
advies van leerkracht en directie.

– Van 8 tot 12 jaar ·
1u per week · 4 jaar
– Woordatelier
Woordatelier: 1u per week
OF
– Musicalatelier
Musicalatelier: 1u per week

3 OPTIE SPELTHEATER

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

STUDIERICHTING:
DIRIGENT

1ste en 2de jaar:

– Dramastudio:
Dramastudio 1u per week
– Speltheater
Speltheater: 1u per week
3de jaar:

– Speltheater
Speltheater: 2u per week

ENKEL IN BOECHOUT
ENKEL IN LIER

SPECIALISATIE
– 2u per week · 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad
in elk vak van de vierde graad
muziek te specialiseren

1 OPTIE DIRIGENT

VOCALE MUZIEK
Koordirectie 1u per week
Koordirectie:
Analyse & begeleidingspraktijk:
begeleidingspraktijk
1u per week
Optionele keuzevakken:
keuzevakken

Curriculum op maat na toelatingsproef,

Derde graad
– 2u per week · 3 jaar
de
r

oriënterend advies en toelating directie.

SPECIALISATIE MUZIEKENKEL IN LIER
GESCHIEDENIS

Enkel mits toelatingsproef

– 2u muziekgeschiedenis
per week · 3 jaar

2 OPTIE DIRIGENT
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→ Muziekgeschiedenis (2u)

Va
n

1 OPTIE VERTELTHEATER

→ Muziektheorie

Voor jongeren (van 12 tot 15 jaar):
– Dramastudio:
Dramastudio 1u per week
– Woordstudio
Woordstudio: 1u per week
Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

INSTRUMENTALE MUZIEK

ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

Directie instrumentale muziek:
muziek
1u per week
Analyse & begeleidingspraktijk:
begeleidingspraktijk
1u per week
Optionele keuzevakken:
keuzevakken

Vragen en info over verdiepende

1

specialisatie muziek? Mail naar

– Dramastudio:
Dramastudio 1u per week
– Woordstudio
Woordstudio: 1u per week

opleidingen@podiumacademielier.be

ste

en 2de jaar:

3de jaar:

– Woordstudio
Woordstudio: 2u per week

→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)
Enkel mits toelatingsproef

2 OPTIE STORYTELLING

Vragen en info over
ons muziekaanbod?
Mail naar opleidingen@
podiumacademielier.be of
bekijk onze nieuwe website
www.podiumacademielier.be

12

ENKEL IN LIER

Enkel na intakegesprek

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):
1ste en 2de jaar:

– Dramastudio:
Dramastudio 1u per week
– Storytelling
Storytelling: 1u per week
3de jaar:

– Storytelling
Storytelling: 2u per week
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woordkunst–drama
Vierde graad

STUDIERICHTING: CREËREND
ENKEL IN LIER
ACTEUR

– 2u per week · 3 jaar

1 OPTIE SPREEK- EN

VERTELTHEATER

STUDIERICHTING:
VERTOLKEND ACTEUR

– Dramalab:
Dramalab 1u per week
– Keuzevak
Keuzevak: 1u per week
→ Radio maken

1 OPTIE VERTELTHEATER

→ Spreken en presenteren

– Dramalab:
Dramalab 1u per week
– Verteltheater-stemregie
Verteltheater-stemregie:
1u per week

→ Storytelling
‘Radio maken’ en ‘Spreken en presenteren’
kan ook geïntegreerd gevolgd worden.

woordkunst–drama
KORTLOPENDE STUDIERICHTING: SCHRIJVER
ENKEL IN LIER

– 3u per week · 3 jaar
©

d
oo
rd
de
an
V
n
ha
Jo

Je kiest voor één van volgende opties:
→ Poëzie
→ Proza
→ Dramateksten (toneelteksten,
scenario, luisterspel ...)
→ Literaire non-fictie (autobiografisch
schrijven, blog, journalistiek, essay …)
Infomoment op zaterdag 4 september om 10 uur.
Inloopweek met open lessen van 3 tot en met

2 OPTIE SPELTHEATER

2 OPTIE THEATERMAKER

– Dramalab
Dramalab: 1u per week
– Theater
Theater: 1u per week

Dramalab 1u per week
– Dramalab:
– Keuzevak
Keuzevak: 1u per week

Opties verteltheater en speltheater worden
bij voorkeur tegelijkertijd gevolgd. Het vak
dramalab moet dan slechts éénmaal gevolgd
worden.

→ Figuren- en poppentheater
→ Improvisatietheater
(24 lessen van 1,5u per week)
→ Theater maken
Enkel na intakegesprek

11 september. Info en aanmelden via
schrijven@podiumacademielier.be

circus

SPECIALISATIE
– 2u per week · 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad
in elk vak van de vierde graad woord
te specialiseren.

→ Aangeboden door de VZW
Vriendenkring Stedelijke Academie
→ €150 per schooljaar

Enkel na intakegesprek en oriënterend advies
van leerkracht en directie. Aanmelden via:

STUDIERICHTING: THEATERENKEL IN LIER
REGISSEUR

ENKEL IN LIER

Eerste graad

woord@podiumacademielier.be

– 24 lessen van 1,5 per week · 2 jaar
– Circusinitiatie van 6 tot 8 jaar

1 OPTIE REGIE

– Voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Enkel na intakegesprek

Tweede graad

1ste jaar:

Vragen en info over ons
aanbod WoordkunstDrama? Mail naar woord@
podiumacademielier.be of
bekijk onze nieuwe website
www.podiumacademielier.be

(wordt niet georganiseerd in 2021-2022):

– Spelcoaching:
Spelcoaching 1u per week
– Dramaturgie
Dramaturgie: 2u per week
2de jaar:
– Spelcoaching
Spelcoaching: 2u per week
– Dramaturgie
Dramaturgie: 1u per week
3 jaar:
– Spelcoaching
Spelcoaching: 2u per week
– Theorie van de regie:
regie 1u per week
de

14

– 24 lessen van 1,5 per week · 4 jaar
– Circusatelier van 8 tot 12 jaar

Derde graad
– 24 lessen van 1,5u per week · 3 jaar
- Circusstudio van 12 tot 15 jaar

15

dans

dans
JONGEREN

DEJUNIORCOMPAGNIE 1
→ Vanaf 10 jaar
→ Aangeboden door de VZW

Kleuterdans

Vriendenkring Stedelijke Academie
→ €150 (Reductie: €75
in combinatie met Danslab)

– Voor jongens en meisjes van
4 en 5 jaar · 1u per week

NIEUW: NU OOK IN RANST

Optioneel, enkel mits toelatingsproef

→ Aangeboden door de VZW
Vriendenkring Stedelijke Academie
→ €150 per schooljaar

JONGENSDANSKLAS

ENKEL IN LIER

→ Voor jongens van 8 tot 11 jaar

Eerste graad

→ Hedendaagse dans: 1u per week

– Vanaf 6 jaar · 1u per week · 2 jaar
– Dansinitiatie
Dansinitiatie: 1u per week

→ €150 per schooljaar

→ Aangeboden door de VZW
Vriendenkring Stedelijke Academie

Derde graad

Tweede graad

– 2,5u per week · 3 jaar

– Vanaf 8 jaar · 2u per week · 4 jaar

1 OPTIE KLASSIEKE DANS

IN LIER:

– Danslab klassieke dans inclusief
pointes: 2,5u per week
pointes

– Danslab klassieke dans:
dans 2u per week
– Optioneel: extra les moderne/
 	 hedendaagse dans: 1u per week
→ Aangeboden door de VZW
Vriendenkring Stedelijke Academie

2 OPTIE HEDENDAAGSE DANS

→ € 150 per schooljaar

– Danslab hedendaagse dans:
dans
2,5u per week

→ Ook toegankelijk voor wie geen Danslab volgt
IN BOECHOUT, MALLE, ZANDHOVEN EN RANST:

– Danslab klassieke dans:
dans 1u per week
– Danslab hedendaagse dans:
dans
1u per week

DEJUNIORCOMPAGNIE 2
→ Vanaf 13 jaar

© Johan Van der dood

→ Aangeboden door de VZW
Vriendenkring Stedelijke Academie
→ € 150 (Reductie: € 75 in combinatie met
Danslab hedendaagse en/of klassieke dans
Optioneel, enkel mits toelatingsproef
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dans
Vierde graad

dans
VOLWASSENEN

DECOMPAGNIE
→ 3u per week

– 3u per week · 3 jaar

ENKEL IN LIER

→ Aangeboden door de VZW Vriendenkring
Stedelijke Academie
→ €150 (Reductie: €75 in combinatie

STUDIERICHTING:
VERTOLKEND DANSER

met Danslab hedendaagse en/of

– Beginner / middenniveau
– 2u per week · 4 jaar
– Danslab (combinatie van klassieke
en hedendaagse dans)

Enkel mits toelatingsproef

1 OPTIE KLASSIEKE DANS

– Danslab klassieke dans inclusief
pointes & repertoire:
repertoire 3u per week

SPECIALISATIE

ENKEL IN LIER

– 2u per week · 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad
in elk vak van de vierde graad dans
te specialiseren.

2 OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dans:
dans
3u per week

STUDIERICHTING:
CHOREOGRAAF

Tweede graad

klassieke dans)

Enkel mits toelatingsproef en oriënterend advies
van leerkracht en directie. Aanmelden via
dans@podiumacademielier.be

Derde graad
– Middenniveau / gevorderd
– 2,5u per week · 3 jaar
– Danslab (combinatie van
klassieke en hedendaagse dans)

ENKEL IN LIER

SPECIALISATIE HEDENDAAGSE
DANS

– Danscompositie, improvisatie 		
en scenografie: 3u per week

– Vanaf 15 jaar
– Gevorderd
– 2u per week

1 OPTIE KLASSIEKE DANS

©

Enkel mits toelating en oriënterend advies
van leerkracht en directie.

STUDIERICHTING:
CREËREND DANSER
©
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Aanmelden via dans@podiumacademielier.be

– Danslab klassieke dans:
dans 3u per week

Vragen en info over ons
dansaanbod? Mail naar
dans@podiumacademielier.be
of bekijk onze nieuwe website
www.podiumacademielier.be

2 OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dans:
dans
3u per week
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