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Berlaar, Boechout, Lint,
Malle, Nijlen, Ranst  

& Zandhoven
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Wat weet jij over  
de Podiumacademie Lier?

1  
We zijn er voor iedereen: 

kleuters, kinderen, jongeren, 
tieners en volwassenen.

 2
Meer dan 3400 leerlingen  

volgen bij ons muziek,  
woordkunst-drama en dans. 
(Psst… we zijn daarmee één  

van de grootste academies in 
Vlaanderen!)

3
Je hoeft niet in te Lier wonen.  
Ook in Berlaar, Boechout, Lint, 

Malle, Nijlen, Ranst en Zandhoven 
kan je les volgen bij ons. 

4
We willen graag dat je iets leert  

en dat je er hard voor werkt, maar 
dat je ook heel veel plezier maakt.

55  
Wij zijn echte podium-
beesten: we treden 
graag op en organiseren 
meer dan 100 concerten 
en voorstellingen per 
schooljaar.

6
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.

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.

Welkom!

Volg ons! Volg ons! 

We stellen opnieuw met veel trots ons uitgebreid 
aanbod opleidingen muziek, woordkunst-drama en 
dans aan jullie voor. Ben je bestaande leerling, of zet 
je je eerste stapjes aan de Podiumacademie Lier, we 
kijken er in ieder geval naar uit jullie te ontmoeten 
en onder te dompelen in een wereld van verbeelding, 
kunst en vooral veel plezier, zowel in het klaslokaal als 
op scène. En dat hopen we met jou te doen: kleuters, 
kinderen, jongeren en volwassenen 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!

Volgend schooljaar hebben we een heel belangrijke 
verjaardag te vieren. We mogen op 22 oktober 2022 
100 kaarsjes uitblazen. Je hoort het goed! Al 100 
jaar verzorgt dit instituut in Lier en omstreken voor 
kwalitatief kunstonderwijs voor iedereen, van jong  
tot oud. We zetten dit feestjaar feestelijk in met  
een groot openingsconcert en academische zitting.  
Andere hoogtepunten worden ongetwijfeld de 
samenwerking tussen onze woord- en dansafdeling 
in 'Ronja' en een groots opgezette musical rond het 
verhaal van de Heksensteen.

Het Podiumacademie Lier-team

 Podiumacademielier

 Podiumacademielier
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Hiep Hiep Hoera
We blazen 100 kaarsjes uit en kijken 
reikhalzend uit naar een spetterend 
feestjaar. Lees hier alvast een stukje 
geschiedenis, een toekomstperspec-
tief én een overzicht van de belang-
rijkste feestactiviteiten. Onze website 
www.podiumacademielier.bewww.podiumacademielier.be krijgt 
vanaf september een aparte 100-jaar 
pagina waarop je alle nieuws kan 
volgen. We kijken alvast samen met 
jullie uit naar deze onvergetelijke 
verjaardag.

Een beetje geschiedenis
In 1922 wordt de Lierse Stedelijke 
Muziekschool opgericht. Een zestigtal 
leerlingen gaan van start in het  
Hof Van Gee(r)truyen met Frans 
Boogaerts als eerste directeur.  
De daaropvolgende jaren groeit  
de school gestaag en in 1928 wordt  
zij een heuse ‘muziekacademie’.  
Vanaf 1933 worden de lessen gegeven 
in het ‘Oud College’ op de Vismarkt. 
In 1950 overlijdt directeur Boogaerts 
en is Jos Van Looy zijn opvolger. Hij is 
vooral de man van groots opgezette 
concerten. De eerste filialen worden in 
1967 opgericht in Zandhoven, Berlaar, 
Boechout en Nijlen. Later komen daar 
nog Ranst (1992), Lint (2000) en Malle 
(2002) bij. In 1973 wordt er verhuisd 
naar de huidige locatie en in 1992 is 
Freddy Marien de nieuwe directeur. 
Onder zijn beleid zal de Lierse 
academie uitgroeien tot de grootste 
van Vlaanderen. De vijfenzeventigste 
verjaardag in 1997 wordt groots 
gevierd met als hoogtepunt de 
creatie van “Pallieter de Musical”. 
Sinds 2014 staan Geert Hendrix en 
Erwin Scheltjens aan het roer van de 
school die, aan de vooravond van haar 
honderdjarig bestaan, in 2021 wordt 
herdoopt tot ‘Podiumacademie Lier’.

De Podiumacademie 
Lier nu
‘We staan met de academie op een 
kantelpunt. We hebben 100 jaar 
geschiedenis achter de rug, maar we 
blijven vooruit kijken. Met onze nieuwe 
naam, missie en visie willen we meer 
dan ooit een voortrekker blijven,’ aldus 
Geert Hendrix. ‘We geloven dat ons werk 
zorgt voor een wereld in verbinding en 
voor een versterking van de culturele 
achtergrond, maar dat het ook essentieel 
is voor de menselijke verrijking van onze 
leerlingen. We mikken erop dat binnen 
100 jaar dit instituut een baken blijft 
voor kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 
met een sterke focus op de persoonlijke 
ontwikkeling van onze leerlingen.’

  Save the dates!
→  Academische zitting: Academische zitting: 
 vr 21.10.2022

→ Openingsconcert:Openingsconcert:  
 za 22.10.2022 (Stichtingsdatum)

→ Ronja, de roversdochterRonja, de roversdochter
 (samenwerking Woordkunst-
 Drama en Dans):
 za 25.02.2023 · zo 26.02.2023
 wo 01.03.2023 · vr 03.03.2023
 za 04.03.2023 · zo 05.03.2023

→ Musical De Heksensteen: Musical De Heksensteen: 
 vr 21.04.2023 · za 22.04.2023 
 zo 23.04.2023 · vr 28.04.2023
 za 29.04.2023 · zo 30.04.2023

→ LIERische kunsten: LIERische kunsten: 
 14.05.2023 
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Contact en 
inschrijvingen
PODIUMACADEMIE LIER 
(met vestigingsplaatsen in Berlaar, 
Boechout, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en 
Zandhoven) 

Gasthuisvest 50, 2500 Lier  
03 480 45 79 
 
Vragen over opleidingsaanbod: 
opleidingen@podiumacademielier.be 

Inhoudelijke info, algemene vragen 
en inschrijvingen:  

     WWW.PODIUMACADEMIELIER.BE     WWW.PODIUMACADEMIELIER.BE
   

info@podiumacademielier.be 
www.facebook.com/
podiumacademielier

Inschrijvingsgeld
→ Jongeren tot en met 17 jaar  
 (leeftijd op 31.12.2022): € 74

→ Jongeren tot en met 17 jaar  
 verminderd tarief: € 49

→ Volwassenen van 18 tot 24 jaar  
 (leeftijd op 31.12.2022):  €145

→ Volwassenen vanaf 25 jaar  
 (leeftijd op 31.12.2022): € 343

→ Volwassenen vanaf 25 jaar  
 verminderd tarief: € 145 
 
 
Voor specifieke combinaties  

van meerdere opleidingen wordt extra 

inschrijvingsgeld aangerekend. 

 

praktisch

Inschrijvingen 
 Voor bestaande leerlingen:  
van 7 mei tot 31 mei
 
Voor nieuwe leerlingen: 
van 1 juni tot 30 september

LESSEN IN EIGEN BEHEERLESSEN IN EIGEN BEHEER

Lessen in eigen beheer aangeboden 
door de VZW Vriendenkring Stedelijke 
Academie (instrumentinitiatie, circus, 
kleuterdans, de(Junior)Compagnie, 
moderne dans Lier, ...) staan telkens 
vermeld bij de cursus zelf. Op dit 
inschrijvingsgeld is geen korting 
mogelijk. 

Leerlingen met een UiTPAS  

met kansentarief van Lier hebben recht  

op aangepaste tarieven.

Via www.podiumacademielier.be  
vind je alle voorwaarden met  
betrekking tot het recht op  
verminderd inschrijvingsgeld,  
het kansentarief en de UiTPAS- 
mogelijkheden. 

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. 

Uurroosters 
 
Via ‘Zoek mijn uurrooster’ op  
onze website kan je de uurroosters 
van de groepsvakken raadplegen.

DKO op maat 
 
Wij vinden een muzikale en creatieve 
ontwikkeling een recht van iedereen.
Wij willen ons onderwijs ook aanbie-
den aan mensen met een beperking.

Contacteer ons voor een aanbod op maat via 

opleidingen@podiumacademielier.be

6

NIEUW

Onze wegwijzer

DOMEIN MUZIEKDOMEIN MUZIEK
→ 6- en 7-jarigen volgen muziek-

initiatie in de eerste graad.

→ Vanaf 8 jaar start je in de tweede  
graad jongeren.

→ Vanaf 12 jaar start je in de 
tweede graad tieners.

→ Vanaf 15 jaar start je in de 
tweede graad volwassenen.

→ Leerlingen met een voor-
opleiding kunnen toegelaten 
worden tot de derde of de vierde 
graad mits voorleggen van de 
juiste diploma’s of geslaagd zijn 
voor een toelatingsproef.

DOMEIN WOORDDOMEIN WOORD
→ Vanaf 8 jaar volg je woordatelier 

in de tweede graad.

→ Vanaf 12 jaar start je in de derde 
graad jongeren.

→ Vanaf 15 jaar start je in de  
derde graad volwassenen.

DOMEIN DANSDOMEIN DANS
→ 4- en 5-jarigen volgen 

kleuterdans.

→ 6- en 7-jarigen volgen 
dansinitiatie in de eerste  
graad.

→ Vanaf 8 jaar start je in de  
tweede graad.

→ Vanaf 12 jaar start je in de  
derde graad.

→ Vanaf 15 jaar (met vooropleiding) 
volg je les in de vierde graad.

→ Volwassenen starten in de tweede 
graad of de derde graad.

praktisch

7

Je vraagt je misschien af hoe je dit 
uitgebreide aanbod moet interpreteren. 
Het lijkt allemaal wat moeilijk,  
maar dat is het zeker niet. Heb je nog 
extra vragen, contacteer ons dan via 
www.podiumacademielier.bewww.podiumacademielier.be

Via WWW.MIJNACADEMIE.BE/WWW.MIJNACADEMIE.BE/
PODIUMACADEMIELIERPODIUMACADEMIELIER kan je 
rechstreeks inschrijven  
of raadpleeg ons aanbod via  
WWW.PODIUMACADEMIELIER.BEWWW.PODIUMACADEMIELIER.BE  
en schrijf je via deze weg in.



muziek

Aangeboden 
instrumenten

klassiekklassiek → 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)

 

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

 

oude muziekoude muziek → barokaltviool ·  
barokcello · barokhobo · barokluit ·  
barokviool · blokfluit · gamba ·  
historisch toetsinstrument · 
oboe d’amore · klavecimbel · 
luit · mandoline · natuurhoorn · 
orgel · renaissance-blokfluit · 
renaissanceluit · traverso · zang  
 

Eerste graad

–  Van 6 tot 8 jaar · 1u per week · 2 jaar
–  MuziekinitiatieMuziekinitiatie: 1u per week
–  InstrumentinitiatieInstrumentinitiatie (optioneel) :
→  Enkel mogelijk in combinatie met  

muziekinitiatie
→  20 minuten individuele les
→  30 lessen per schooljaar
→  Aangeboden door de VZW Vriendenkring  

Stedelijke Academie
→  € 226 per schooljaar

Tweede graad – jongeren

–  Vanaf 8 jaar · 3,5u per week · 4 jaar
–  Instrument of zangInstrument of zang (klassiek /  

jazz- pop-rock / oude muziek):  
1u per week

–  MuzieklabMuzieklab (muzikale & culturele  
vorming en groepsmusiceren):  
2,5u per week  
 
Stel je graag je instrument keuze een 

 jaartje uit? Dat kan. Je kan ervoor kiezen 
om in het eerste schooljaar van de tweede 
graad enkel de groepsvakken te volgen.

Tweede graad –
tieners & volwassenen

–  Vanaf 12 jaar · 3u per week · 3 jaar
– Instrument of zangInstrument of zang (klassiek / jazz-pop-

rock / oude muziek): 1u per week
– MuziekpraktijkMuziekpraktijk (muzikale & culturele  

vorming en groepsmusiceren): 2u per week

muziek
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NIEUW   klavierklasklavierklas → 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 klavier- 
instrumenten te blijven combineren.

Groepsmusiceren derde 
en vierde graad klassiek
OrkestenOrkesten → JO!Lier (symfonisch 
jeugdorkest) · Pafimeli (straatorkest) ·  
Vivarte (strijkorkest)

KorenKoren → Amarylca (meisjeskoor) · Euterpe 
(volwassenenkoor) · Julica (kinderkoor) · 
Knapenkoor · Lyra Antiqua (oude muziek)

GroepenGroepen → Accordeonorkest · AMI · 
Amus-Amis (strijkensemble volwassenen) ·  
Clarinet Choir · Drumlab · Drumlab + * ·  
Fagotensemble · Flute Choir · Groeps-
musiceren gitaar · Groepsmusiceren 
oude muziek · Groepsmusiceren/onder-
steuningsvak piano · Groepsmusiceren 
klavierklas · Harpensemble · Hobobazar ·  
Kamermuziek * · Muziekpraktijk tieners/
volwassenen (muziekpraktijk legt 
de basis voor het samenspelen en 
bouwt verder op de inhouden van de 
tweede graad) · Premium Sax Choir * 
Sentebahey (samba-band) · Spectrum 
Sax Choir · Strijkersensemble jongeren · 
Volwassenenensemble · Wind Band
* = vierde graad

© Bobjectie
f



Derde graad

— 3u per week · 3 jaar

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

1  OPTIE KLASSIEKE MUZIEK

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week
GroepsmusicerenGroepsmusiceren: 2u per week
(zie p8 voor alle mogelijkheden  
en raadpleeg de pagina 'orkesten,  
koren & groepen' op onze website  
voor de uurroosters)  

* Het vak groepsmusiceren kan onder bepaal-
de voorwaarden vervangen worden door een 
LiVe-traject (alternatieve leercontext –  
leren in verenigingen) in koren en orkesten 
waarmee de academie een structurele samen-
werking aangaat (info via  
livetraject@podiumacademielier.be).

OFOF    

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week
Aangevuld met twee 1-uursvakken uit 
onderstaande lijst ENKEL IN LIER  :
→ 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 leer-
lingen die instromen in de derde graad met 
beperkte voorkennis.

2  OPTIE JAZZ – POP – ROCK 

ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN   

1ste en 2de jaar:
Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week   
GroepsmusicerenGroepsmusiceren: 1u per week 
Inside jazz-pop-rock (MCV JPR)Inside jazz-pop-rock (MCV JPR):  
1u per week (enkel in Lier, Boechout 
en Zandhoven)

Optioneel keuzevakOptioneel keuzevak: VanBladKlas 
(enkel in Lier)

3de jaar:
Instrument of zang:Instrument of zang: 1u per week 
GroepsmusicerenGroepsmusiceren: 1u per week
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→  Inside jazz-pop-rock (MCV JPR)  

(enkel in Lier, Boechout en Zandhoven)
→  Arrangeren (enkel in Lier)
→  Muziektheorie (enkel in Lier)
→  Een extra uur groepsmusiceren

3  OPTIE OUDE MUZIEK

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week 
GroepsmusicerenGroepsmusiceren: 2u per week 
(zie p 8 voor alle mogelijkheden)  
 

4  OPTIE MUSICAL ENKEL IN LIER   

Drama musicalDrama musical: 1u per week
Zang musicalZang musical: 1u per week 
Song & danceSong & dance: 1u per week

muziek

5  OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN
ENKEL IN LIER

MuziektheorieMuziektheorie: 2u per week 
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ Instrument
→ Arrangeren
→ Geluidsleer en opnametechniek 
→ Compositie

6  OPTIE MUZIEKPRODUCTIE 
ENKEL IN LIER

HoofdvakHoofdvak: 1u per week  
live-studio electronics
KeuzevakKeuzevak: 2u per week
→ 2u geluidsleer en opnametechniek  

(bij deze optie geen ander keuzevak meer
 nodig)
→ 1u live/studio electronics
→ 1u arrangeren
→ 1u compositie
→ 1u instrument
→ 1u VanBladKlas
→ 1u inside jazz-pop-rock (MCV JPR)

7  OPTIE PODIUMTECHNIEKEN 
NIEUW ENKEL IN LIER  

HoofdvakHoofdvak: 1u per week  
live-studio electronics EN
1u per week podiumtechnieken
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ 1u instrument
→ 1u VanBladKlas
→ 1u Inside jazz-pop-rock (MVC JPR)
→ 1u practicum podiumtechnieken

muziek
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Vierde graad

– 2u per week · 3 jaar

STUDIERICHTING: 
VERTOLKEND MUZIKANT

1  OPTIE KLASSIEK

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ Groepsmusiceren (zie p 8 voor alle  

mogelijkheden) 
→ Kamermuziek
→ BP (begeleidingspraktijk):  

voor instrument gitaar, piano en orgel  
(enkel mits toelating)

→ Arrangeren
→ Hedendaagse muziek
→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)
→ Geluidsleer en opnametechniek 
→ ‘AMI’ (Art, Music, Investigation) 

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).

© Bobjectief



muziek

2  OPTIE JAZZ – POP – ROCK
ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week 
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→  Groepsmusiceren
→  Arrangeren (enkel in Lier)
→  Muziektheorie (enkel in Lier)
→  Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u) 
 (enkel in Lier)
→  Geluidsleer en opnametechniek 
 (enkel in Lier)

Optioneel keuzevak: Optioneel keuzevak: 1u per week
→  Podiumtechnieken (enkel in Lier) 

3  OPTIE OUDE MUZIEK        

ENKEL IN LIER

Instrument of zangInstrument of zang: 1u per week
KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ Groepsmusiceren
→ BP (begeleidingspraktijk)
→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u) 
→ Historische uitvoeringspraktijk 

4  OPTIE MUSICAL
ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

Drama musicalDrama musical: 1u per week
Zang musicalZang musical: 1u per week 
Song & danceSong & dance: 1u per week 

5  OPTIE SINGER / SONGWRITER       

ENKEL IN LIER

Piano OF gitaarPiano OF gitaar: 1u per week
Singer-songwriterSinger-songwriter: 1u per weeker week
Enkel mits toelatingsproef 

STUDIERICHTING: 
CREËREND MUZIKANT

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

1  OPTIE KLASSIEK: 
     INSTRUMENT OF ZANG

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

OFOF

CompositieCompositie: 2u per week

2  OPTIE JAZZ – POP – ROCK
ENKEL IN LIER, BOECHOUT, MALLE EN ZANDHOVEN

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

OFOF

CompositieCompositie: 2u per week

3  OPTIE OUDE MUZIEK       
ENKEL IN LIER

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

4  OPTIE MUSICAL
ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

Drama musicalDrama musical: 1u per week
Zang musicalZang musical: 1u per week 
Song & danceSong & dance: 1u per week

6  OPTIE MUZIEKPRODUCTIE       

ENKEL IN LIER

MuziekproductieMuziekproductie: : 2u per week
OF OF MuziekproductieMuziekproductie:: 1u per week  
+ Geluidsleer en opnametechniekGeluidsleer en opnametechniek::  
1u per week

7  OPTIE SINGER/SONGWRITER       
ENKEL IN LIER

Piano OF gitaarPiano OF gitaar: 1u per week
Singer-songwriterSinger-songwriter: 1u per weeker week
Enkel mits toelatingsproef 

muziek
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STUDIERICHTING: 
DIRIGENT 

ENKEL IN LIER

1  OPTIE DIRIGENT  
     VOCALE MUZIEK 

KoordirectieKoordirectie: 1u per week
Analyse & begeleidingspraktijkAnalyse & begeleidingspraktijk:  
1u per week
Optionele keuzevakkenOptionele keuzevakken:
→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)
Enkel mits toelatingsproef

2  OPTIE DIRIGENT  
    INSTRUMENTALE MUZIEK 
Directie instrumentale muziekDirectie instrumentale muziek: 
1u per week
Analyse & begeleidingspraktijkAnalyse & begeleidingspraktijk: 
1u per week
Optionele keuzevakkenOptionele keuzevakken:
→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)
Enkel mits toelatingsproef

VERDIEPENDE 
SPECIALISATIE:

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

SPECIALISATIE

– 2u per week · 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad  

in elk vak van de vierde graad  
muziek te specialiseren

Curriculum op maat na toelatingsproef,  
oriënterend advies en toelating directie. 

SPECIALISATIE MUZIEK-
GESCHIEDENIS ENKEL IN LIER

– 2u muziekgeschiedenis  
per week · 3 jaar 

Vragen en info over verdiepende 
specialisatie muziek? Mail naar 
opleidingen@podiumacademielier.be

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

woord
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Vierde graad

– 2u per week · 3 jaar

STUDIERICHTING: 
VERTOLKEND ACTEUR

1  OPTIE VERTELTHEATER

– DramalabDramalab: 1u per week
– Verteltheater-stemregieVerteltheater-stemregie: 
   1u per week

2  OPTIE SPELTHEATER

– DramalabDramalab: 1u per week
– TheaterTheater: 1u per week

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

STUDIERICHTING: 
THEATERREGISSEUR 

ENKEL IN LIER

1  OPTIE REGIE

– Voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Enkel na intakegesprek

1ste jaar:  
– SpelcoachingSpelcoaching: 1u per week
– DramaturgieDramaturgie: 2u per week

2de jaar:
(wordt niet georganiseerd in 2022-2023):

– SpelcoachingSpelcoaching: 2u per week
– DramaturgieDramaturgie: 1u per week

3de jaar:
– SpelcoachingSpelcoaching: 2u per week
– Theorie van de regieTheorie van de regie: 1u per week

STUDIERICHTING: 
CREËREND ACTEUR 

ENKEL IN LIER

1  OPTIE SPREEK- EN 
VERTELTHEATER

– DramalabDramalab: 1u per week
– KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ Radio maken
→ Spreken en presenteren
→ Storytelling

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

2  OPTIE THEATERMAKER

– DramalabDramalab: 1u per week
– KeuzevakKeuzevak: 1u per week
→ Figuren- en poppentheater
→ Improvisatietheater 
 (24 lessen van 1,5u per week)
→ Theater maken 

Enkel na intakegesprek

KORTLOPENDE STUDIE-
RICHTING: SCHRIJVER 

ENKEL IN LIER

– 3u per week · 3 jaar 

Je kiest voor één van volgende opties:
→ Poëzie
→ Proza
→ Dramateksten (toneelteksten,  

scenario, luisterspel ...)
→ Literaire non-fictie (autobiografisch  

schrijven, blog, journalistiek, essay …)

Infomoment op zaterdag 3 september  
om 10 uur. Info en aanmelden via 
schrijven@podiumacademielier.be.

woordkunst–drama
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woordkunst–drama

Tweede graad

– Van 8 tot 12 jaar ·  
1u per week · 4 jaar

– WoordatelierWoordatelier: 1u per week
    OF    OF 
– MusicalatelierMusicalatelier: 1u per week 
     ENKEL IN BOECHOUT

– Optioneel: Optioneel: hetJuniorGezelschap  
 in functie van de voorstelling Ronja  
 (100 jaar academie)

Derde graad

– 2u per week · 3 jaar

1  OPTIE VERTELTHEATER

Voor jongeren (van 12 tot 15 jaar):

– DramastudioDramastudio: 1u per week
– WoordstudioWoordstudio: 1u per week

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

1ste en 2de jaar:
– DramastudioDramastudio: 1u per week
– WoordstudioWoordstudio: 1u per week

3de jaar:
– WoordstudioWoordstudio: 2u per week

2  OPTIE STORYTELLING      
     ENKEL IN LIER

Enkel na intakegesprek 

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):
1ste en 2de jaar:
– DramastudioDramastudio: 1u per week
– StorytellingStorytelling: 1u per week

3de jaar:
– StorytellingStorytelling: 2u per week

3  OPTIE SPELTHEATER

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

1ste en 2de jaar:
– DramastudioDramastudio: 1u per week
– SpeltheaterSpeltheater: 1u per week

3de jaar:
– SpeltheaterSpeltheater: 2u per week 

Vragen en info over ons  
aanbod Woordkunst-

Drama? Mail naar woord@
podiumacademielier.be  
of bekijk onze website  

www.podiumacademielier.be

16
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dans
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SPECIALISATIE WOORD

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

Enkel na intakegesprek en oriënterend advies 
van leerkracht en directie. Aanmelden via:  
woord@podiumacademielier.be

SPREKEN IN DE LITURGIE

– Een cursus om mensen in de kerk  
    écht te laten luisteren met  
    technische tips en persoonlijke
    begeleiding.
– 18 lessen van 2 uur

HETGEZELSCHAP

Voor afgestudeerde leerlingen woord 
die samen met een coach een eigen 
voorstelling willen maken. 

Aanmelden en meer info: 
woord@podiumacademielier.be

woordkunst–drama

circus ENKEL IN LIER

→  Aangeboden door de VZW  
Vriendenkring Stedelijke Academie

→  €150 per schooljaar

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

Tweede graad
– 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

© Khaan Hulselmans ©
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Vierde graad

– 3u per week · 3 jaar

 
STUDIERICHTING: 
VERTOLKEND DANSER

1  OPTIE KLASSIEKE DANS

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

2  OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dansDanslab hedendaagse dans: 
 3u per week

STUDIERICHTING: 
CHOREOGRAAF ENKEL IN LIER

– Danscompositie, improvisatie   Danscompositie, improvisatie   
 en scenografie: en scenografie: 3u per week

STUDIERICHTING: 
CREËREND DANSER

1  OPTIE KLASSIEKE DANS

– Danslab klassieke dansDanslab klassieke dans: 3u per week 

2  OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dansDanslab hedendaagse dans:  
   3u per week

dans

DECOMPAGNIE 

→ 3u per week
→ Aangeboden door de VZW Vriendenkring 

Stedelijke Academie
→  €150 (Reductie: €75 in combinatie  

met Danslab hedendaagse en/of  
klassieke dans) 

Enkel mits toelatingsproef 

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.

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

Kleuterdans

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

→  Aangeboden door de VZW  
Vriendenkring Stedelijke Academie

→  €150 per schooljaar

Eerste graad

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

Tweede graad

– Vanaf 8 jaar · 2u per week · 4 jaar 

IN LIER:

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

Vriendenkring Stedelijke Academie
→  € 150 per schooljaar
→ Ook toegankelijk voor wie geen Danslab volgt

IN BOECHOUT, MALLE, ZANDHOVEN EN RANST:

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

DEJUNIORCOMPAGNIE 1

→  Vanaf 10 jaar
→  Aangeboden door de VZW
     Vriendenkring Stedelijke Academie
→  €150 (Reductie: €75  

in combinatie met Danslab)
 

NIEUW: NU OOK IN RANST

Optioneel, enkel mits toelatingsproef

Derde graad

– 2,5u per week · 3 jaar

1  OPTIE KLASSIEKE DANS

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

2  OPTIE HEDENDAAGSE DANS

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

DEJUNIORCOMPAGNIE 2

→  Vanaf 13 jaar
→  Aangeboden door de VZW  

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

Danslab hedendaagse en/of klassieke dans

Optioneel, enkel mits toelatingsproef

dans
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dans

VOLWASSENEN
ENKEL IN LIER

Tweede graad

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

Derde graad

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

SPECIALISATIE 

HEDENDAAGSE DANS

– Vanaf 15 jaar
– Gevorderd
– 2u per week

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

p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier
ontwerp: zwerm.studio | cover: Khaan Hulselmans

Vragen en info over ons 
dansaanbod? Mail naar  
dans@podiumacademielier.be 
of bekijk onze website  
www.podiumacademielier.bewww.podiumacademielier.be
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Aanbod in de kijker! 
Nieuw: Game Design: leer je weg vinden in 
de digitale wereld, maak kennis met de ver-
schillende aspecten van Game Design en leer 
de basis skills om te leren ontwerpen.
Aanbod voor jongeren en jongvolwassenen.
Zie brochure pagina 7 & 17

Kunstgeschiedenis: Uitbreiding aanbod van 
uren in Lier en nieuw in Boechout, Broechem 
en Malle.
Zie brochure pagina 9

Tentoonstellingsbeheer: Leer een tentoonstel-
ling en je eigen werk opbouwen. Stap voor 
stap krijg je zicht op een proces dat start in  
je atelier en schittert in een presentatie.
Zie brochure pagina 18

Fotokunst: Een sterk inhoudelijke benadering 
zorgt voor doordachte beelden die zowel  
digitaal als analoog kunnen uitgevoerd zijn.
Zie brochure pagina 14

AMI: Projectgewijs leer je samen met andere 
jongeren werken binnen de twee domeinen 
van muziek en beeld. Deze vloeien in elkaar 
over en bekruisstuiven elkaar.
Zie brochure pagina 7

Textiele Kunst: Textiel is een brede term.  
De artistieke mogelijkheden en benaderingen 
van deze materie zijn dan ook eindeloos!
Zie brochure pagina 21

Ben je helemaal 
ondersteboven van het 
opleidingsaanbod van de 
Beeldacademie Lier, 
draai dan deze brochure om 
en ontdek het aanbod van de 
Podiumacademie Lier! 
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