
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem

Tel: 03 890 69 55 

academie@bornem.be

Keuze uit  klassieke muziek, muziekatelier muziekgeschiedenis

oude muziek, jazz-pop-rock, folk- en

wereldmuziek Bornem (JPR) Bornem

na doorstromen van 2e graad 3.1 wo 13.30-14.30 uur za 09.00-10.00 uur ma 18.45-19.45 uur do 19.15-20.15 uur ma 20.00 - 22.00 uur

Opleiding van 3 jaar (graadsklas) (graadsklas)

3 of 4 uur per week

3.2 wo 16.00-17.00 uur za 10.00-11.00 uur ma 19.45-20.45 uur do 19.15-20.15 uur ma 20.00 - 22.00 uur

° instrument * 1 uur (graadsklas 3.2-3) (graadsklas) (graadsklas)

° groepsmusiceren, koor OF 1 uur

   begeleidingspraktijk ** 3.3 wo 17.00-18.00 uur za 12.00-13.00 uur ma 19.45-20.45 uur do 19.15-20.15 uur ma 20.00 - 22.00 uur

° muziekatelier OF muziektheorie* 1 uur (graadsklas 3.2-3) (graadsklas) (graadsklas)
  OF muziekgeschiedenis 2 uur

*Dit lesmoment wordt gekozen groepsmusiceren
 in samenspraak met de leerkracht. Sint-Amands

**begeleidingspraktijk enkel voor piano, SP accordeon za 11.30-12.00 uur

orgel, klavelcimbel en klassieke gitaar za 13.30-14.00 uur

combo JPR di 19.00-20.00 uur

do 19.00-21.00 uur

vr 18.00-20.00 uur

za 11.00-12.00 uur

za 14.00-15.00 uur

 BVT folk ma 19.30-20.30 uur

RVD gitaar ma 17.00-18.00 uur do 18.30-19.30 uur di 19.00-20.00 uur

wo 14.30-15.30 uur

ES harp vr 19.00-20.00 uur

EVT houtblazers za 11.00-12.00 uur

EC vocaal klassiek do 19.30-20.30 uur

RS koperblazers do 20.00-21.00 uur

EB oude muziek vr 17.00-18.00 uur

EDB piano in samenspraak

KM popkoor ma 19.30-20.30 uur

JIM slagwerkensemble di 19.00-20.00 uur
FC strijkorkest za 11.00-13.00 uur

HP/FC suzuki-groepsles za 12.00-13.30 uur

ET volwassenen (vanaf 15j) wo 20.00-21.00 uur

GC quatre-mains ma 17.00-19.00 uur

wo 17.00-19.00 uur
AVDP saxofoon wo in samenspraak

Bornem Hingene

Schooljaar 2022-2023
Uurrooster Muziek 3e graad 

Bornem (klas a) Bornem (klas b) Bornem (volw)

Bornem - Sint-Amandsesteenweg 41-43

Hingene - E. Vleminckxstraat 73

Sint-Amands - Buisstraat 19c

Oppuurs - Oppuursdorp 48 onder voorbehoud van wijzigingen


