
                                                                                                                                                                  

MUZIEK 

WEGWIJZER DERDE GRAAD      
Voor leerlingen die de competenties van de tweede graad hebben behaald. 

In de derde graad kan je kiezen welke optie het beste bij jouw muzikale profiel aansluit. 

Afhankelijk van het instrument dat je speelt, zijn er verschillende opties mogelijk.  

• OPTIE Klassieke muziek 

• OPTIE Oude muziek 

• OPTIE Jazz-pop-rock  

• OPTIE Folk- en wereldmuziek 

 

Je kiest eerst in welke optie je wenst in te stromen.  

Instrument Optie 

klassiek 

Optie oude 

muziek 

Optie jazz-

pop-rock 

Optie folk-en 

wereldmuziek 

(diatonische) accordeon x   X 

Basgitaar   x  

Blokfluit  x   

Bugel x    

Cello x    

Contrabas x    

Cornet x    

Doedelzak    x 

Dwarsfluit / alt- en basfluit x    

Elektrische gitaar   x  

Fagot x    

Gamba  x   

Gitaar x    

Harp x    

Hobo / Engelse hoorn x    



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoorn  x    

Klarinet  x    

Klavecimbel  x   

Luit  x   

Orgel  x   

Piano x  x  

Piccolo x    

Saxofoon x  x  

Slagwerk x  x  

Trombone x    

Trompet x    

Tuba  x    

Viool / altviool x    

Zang x  x  



                                                                                                                                                                  

Vervolgens maak je een keuze uit het lessenpakket: 

 
Indien je reeds voorkennis elders hebt opgedaan, neem dan contact op met het secretariaat. 

Contactgegevens vind je onderaan de brief. 

Hieronder vind je meer informatie over de vakken: 

Wat is…? 

• Muziekatelier: Jongeren en volwassenen maken in dit vak kennis met een brede waaier aan 

muziekstijlen en muziekvormen. Ook de bouwstenen zoals melodie, maat, timbre, ritme en 

harmonie worden er onder de loep genomen. Muziek als kunsttaal zal op deze manier veel 

duidelijker worden. 

• Muziektheorie: In deze cursus ben je op je plaats als je muziek wil leren analyseren en componeren. 

• Muziekgeschiedenis: Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de klassieke muziek? Wil je linken 

ontdekken tussen de verschillende kunsten? Wil je meer weten over de grote componisten? Wil je 

even weg uit de drukte en nieuwe muziek ontdekken? Dan is de cursus muziekgeschiedenis 

ongetwijfeld iets voor jou. 

• Groepsmusiceren: Afhankelijk van het instrument dat je speelt, zijn er verschillende opties mogelijk. 

Strijkers, slagwerkers, gitaristen, blazers, pianisten of een leuke mix van verschillende instrumenten.  

• Koor: Zing je graag? Dan ben je welkom in het koor. Tijdens de muzikale repetities komen er 

verschillende stijlen aan bod, van polyfonie tot supermoderne klanken. We doen regelmatig 

optredens en concerten. 

• Begeleidingspraktijk: Enkel voor piano, orgel of klavecimbel. In deze les leer je andere muzikanten 

begeleiden. Je zoekt akkoorden bij een bestaande melodie en je ontwikkelt je improvisatietalent en 

je muzikale fantasie. Leerlingen die een polyfoon instrument (piano, gitaar (vanaf 4e graad), orgel of 

klavecimbel bespelen, kunnen de cursus volgen. 

• 4-mains: Enkel voor pianisten.  



                                                                                                                                                                  

 

Mocht je verder nog vragen hebben, dan kan je dit bespreken met je instrumentleerkracht of kan je ook 

terecht op het secretariaat. Per mail via inschrijvingenamwd@bornem.be of telefonisch  

op het nummer 03 890 69 55, op volgende uren: 

 

 

 

  

 

 

 

Maandag 16 tot 19 uur 

Dinsdag 16 tot 19 uur 

Woensdag 14 tot 19 uur 

Donderdag 16 tot 19 uur 

Zaterdag 10 tot 12 uur 

mailto:inschrijvingenamwd@bornem.be

