
BEELDENDE EN 
AUDIOVISUELE KUNST

KIJKDAGEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNST 
LAUREATENTENTOONSTELLING 

Afhankelijk van de coronamaatregelen zullen deze doorgaan 
in september.

TWEEDE GRAAD
- VAN 8 TOT 11 JAAR -

2 lestijden per week gedurende 4 jaar 
Tekenen, schilderen, boetseren, druktechnieken, 

ruimtelijk werk, experimenteren met diverse 
materialen en eigentijdse technieken.

BEELD- 
ATELIER  
KINDEREN 

DERDE GRAAD
- VAN 12 TOT 17 JAAR -

BEELD- 
ATELIER 

JONGEREN

4 lestijden per week gedurende 6 jaar 
Waarnemingstekenen, boetseren, fotografie, ruimtelijke 
installaties, mixed media en de studie van verschillende 
technieken. Jouw leefwereld en interessesfeer vormen 
het uitgangspunt voor de atelieropdrachten.

VIERDE GRAAD
- VANAF 18 JAAR -

4 lestijden per week gedurende 10 jaar 
Het atelier is als een laboratorium: een plaats van 

zoeken, onderzoeken, experimenteren en verdiepen. 
Het veronderstelt een open blik, eigenzinnigheid, 

betrokkenheid en een wil om creatieve ideeën 
om te zetten naar concrete projecten. Je maakt 

cross-overs tussen verschillende disciplines: 
schilderkunst, tekenkunst, grafiek,  kunstexploratie. 

BEELDENDE EN 
AUDIOVISUELE 
KUNST 

Neem zeker ook een kijkje op de website voor meer opties in de 4de graad, hoofdschool Tienen.

- VANAF 18 JAAR -
4 lestijden per week gedurende 2 jaar 
Waarnemingstekenen is een belangrijk onderdeel. 
Je maakt kennis met verschillende materialen en 
technieken zoals keramiek, boetseren, druktechnieken, 
schilderen, mouleren en het maken van assemblages. 

EERSTE GRAAD
- VAN 6 TOT 7 JAAR -

BEELDATELIER 
KINDEREN 

2 lestijden per week gedurende 2 jaar
Tekenen, schilderen, boetseren, werken 
met gips, druktechnieken, onderzoek, 
experiment en ruimtelijk werk. 

BEELD- 
ATELIER 

VOLWASSENEN

ACADEMIE 
REGIO 

TIENEN
INFOBROCHURE
2020-2021

MUZIEK
WOORD

DANS
BEELDENDE EN 
AUDIOVISUELE
 KUNST
WWW.TIENEN.BE/ART

Vestigingsplaats Lubbeek, Linden, Pellenberg



PODIUMKUNSTEN 
(MUZIEK, WOORDKUNST-DRAMA)

WIST JE DAT JE KAN KIEZEN UIT  
VOLGENDE INSTRUMENTEN? 
Althoorn, bariton, bugel, cornet, dwarsfuit, eufonium, 
gitaar, hoorn, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk (drums 
en melodisch), trombone, trompet, tuba, viool en zang 
en diatonisch accordeon, diatonisch accordeon, folkviool, 
folkgitaar, folkzang, doedelzak.

EERSTE GRAAD
– VAN 6 TOT 7 JAAR –

1 lesuur per week
Spelenderwijs leer je zingen, toneel spelen, bewegen 
en muziek maken met Orff- en slagwerkinstrumentjes. 
*'onder voorbehoud van voldoende  inschrijvingen'

*KINDER-
ACADEMIE

DERDE GRAAD
Toelatingsvoorwaarde muziek & dans: basiscompetenties 2de graad  

behaald / Toelatingsvoorwaarde woordkunst-drama: min. 15 jaar 

MUZIEK 

3 lesuren per week
Kies je voor een algemene, klassieke opleiding of voor de 
Pop’sCool & Jazzacademy? In beide opleidingen volg je 1 uur 
instrumentles, 1 uur groepsmusiceren en 1 uur Culture Club per 
week, dus 3 uur in totaal.
De algemene opleiding legt de nadruk op het klassieke 
repertoire, terwijl pop en jazz focussen op het ‘lichtere’ genre. 
Je kan ook kiezen om zelf muziek te creëren in onze opleiding 
muziek schrijven! Je volgt 1 uur muziekcreatie, 1 uur Culture Club 
en 1 uur instrument per week. 

TWEEDE GRAAD
Toelatingsvoorwaarde: min. 8 jaar 

- VAN 8 TOT 12 JAAR -

MUZIEKLAB/ 
INSTRUMENT 

2 uur muzieklab en  
1 uur instrument per week
De cursus muzieklab leert je 4 jaar lang, tweemaal 
per week, het ‘alfabet’ van de muziek. Daarnaast 
volg je ook 1 uur per week een instrument naar 
keuze.  

ONTPLOOI JOUW TALENT

VIERDE GRAAD
Toelatingsvoorwaarde: basiscompetenties 3de graad behaald

MUZIEK 

2 lesuren per week
Je hebt de 3de graad afgerond en maakt in de 4de graad zelf 
de keuze tussen 2 studierichtingen: vertolkend of creërend. 
Wil je graag bestaande muziek interpreteren en hierbij een zo 
hoog mogelijk niveau behalen? Kies dan voor vertolkend. Of 
zie je jezelf meer als creërend muzikant door het leven gaan, 
die regelmatig ook zelf muziek componeert?

1 lesuur per week
Aan de hand van gedichtjes en toneeltjes duiken 
we in de wereld van woorden en verbeelding. 
Spreekdurf, een juiste uitspraak en expressie 
staan voorop.

WOORD- 
ATELIER

V.u.: schepen van onderwijs  Lubbeek

INSCHRIJVINGEN
HERINSCHRIJVINGEN 

Vanaf dinsdag 9 juni om 18.00 uur, 
t/m woensdag 30 september.
Inschrijven gebeurt online via
www.tienen.be/art.

Vanaf dinsdag 16 juni om 18.00 uur 
t/m woensdag 30 september.

Inschrijven gebeurt online 
via www.tienen.be/art.

NIEUWE
INSCHRIJVINGEN
OF VERANDEREN
VAN STUDIERICHTING

INSCHRIJVINGSGELD 

» Jongeren (4 t/m 17 jaar): € 68 /
verminderd tarief € 44
» Volwassenen (18 t/m 24 jaar): € 134
» Volwassenen (vanaf 25 jaar): € 318 /
verminderd tarief € 134

CONTACT
Hoofdschool:

Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 88

muziekacademie@tienen.be
Openingsuren

Ma tot vr van 14.00 tot 20.00 uur
Za van 09.00 tot 13.00 uur

AFDELING
PODIUMKUNSTEN

AFDELING
BEELDENDE EN

AUDIOVISUELE KUNST

Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 99
tekenacademie@tienen.be
Openingsuren
Wo van 10.00 tot 20.00 uur
Do en vr van 16.00 tot 20.00 uur
Za van 09.00 tot 12.00 uur

ART HEEFT OOK VESTIGINGEN IN
Kumtich, Oplinter, Boutersem, St.-Joris-Winge, Tielt, Hoegaarden, Kortenaken, Waanrode,
Glabbeek, Lubbeek, Pellenberg en Linden. Raadpleeg www.tienen.be/art voor het aanbod.

www.art.tienen.be

  Beeldende en audiovisuele kunst
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Contact

AFDELING
BEELDENDE EN

AUDIOVISUELE KUNST

Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 99
tekenacademie@tienen.be
Openingsuren
Do en vr van 16.00 tot 20.00 uur
Wo van 10.00 tot 20.00 uur
Za van 09.00 tot 12.00 uur

AFDELING 
PODIUMKUNSTEN

Hoofdschool:
Grote Markt 3 - 3300 Tienen

tel 016 80 56 88 
muziekacademie@tienen.be

Openingsuren
Ma tot vr van 14.00 tot 20.00 uur

Za van 09.00 tot 13.00 uur

Inschrijvingen

INSCHRIJVINGSGELD
» Jongeren (4 t/m 17 jaar): € 67 /
 verminderd tarief € 43
» Volwassenen (18 t/m 24 jaar): € 132
» Volwassenen (vanaf 25 jaar): € 314 /
 verminderd tarief € 132

HERINSCHRIJVINGEN
Vanaf dinsdag 11 juni om 18.00 uur 
t/m maandag 30 september.
Inschrijven gebeurt online via 
www.tienen.be/art.

NIEUWE 
INSCHRIJVINGEN 
OF VERANDEREN 
VAN STUDIERICHTING

Vanaf maandag 17 juni om 18.00 uur 
t/m maandag 30 september.

Inschrijven gebeurt online via www.tienen.be/art.
Proeflessen van maandag 2 t/m vrijdag 

20 september (collectieve vakken).

Een uitgave van dienst communicatie i.s.m. ART.

/academieregiotienen
www.tienen.be/art

ART HEEFT OOK VESTIGINGEN IN 
Kumtich, Oplinter, Boutersem, St.-Joris-Winge, Tielt, Hoegaarden, Kortenaken, Waanrode, 
Glabbeek, Lubbeek, Pellenberg en Linden. Raadpleeg www.tienen.be/art voor het aanbod.

Gellenberg 16
3210 Lubbeek

SECRETARIAAT
LUBBEEKFOLK- EN 

WERELD 
MUZIEK

(NIEUW) 

2 lesuren per week
Er wordt een nieuwe dimensie gecreëerd in 
de Academie Regio Tienen vestiginggsplaats 
Lubbeek! Vanaf 1 september 2020 richten wij als 
enige academie in onze regio de opleiding folk 
en wereldmuziek in! Heb jij zin om een typische 
folkinstrument te leren (diatonisch accordeon, 
folkgitaar, folkviool, folkzang, doedelzak, …)? Schrijf 
je dan als de bliksem in voor deze nieuwe opleiding 
in onze regio! Het aantal plaatsen is beperkt en het 
aanbod van folkinstrumenten is afhankelijk van 
de interesse. Contacteer ons indien je graag meer 
informatie wil.

Proeflessen
Nieuwe leerlingen kunnen proeflessen volgen van 1 t/m 20 september.


