INITIATIE pg. 7

VIERDE GRAAD

19 FEB 22

2u per week, duur: 3 jaar

DAG VAN DE ACADEMIES

TWEEDE GRAAD

VANAF 4 JAAR 45Wat
minuten
per week
kost het?
Studierichting
acteur
van 8 tot 12 jaar, 1u per week,
duur: 4VERTOLKEND
jaar
kan
je proeven van allerlei kunsten:
speltheater
verteltheater-stemregie
muziek, woord,
dans
enen
beeld.
wordt
• 6 tot
met 17Dit
jaar:
1u per week
1u per week
woordatelier
€69 of
€45Aubade.
(verminderd tarief)
aangeboden door
vzw
en
en onze
1u per week

dramalab

dramalab

en
dramalab

en
dramalab

VANAF 6 JAARWa
ka
voo
1 uur domeinover
of muziekinitiatie
om reeds te start
•O
initiatie viool of co

VANAF 6 JAAR1u1perVoor
uur
weekmuziek-, dansV
de leerlingen Muziek
VANAF 8 JAAR•he
of domeinoverschrijdende
wordt vanafinitiatie.
de tweede graad een
v
Studierichting CREËREND acteur
Muzikale en Cultu
SEMU-bijdrage (auteursrecht) toegevoegd
t
VIND JE TALENT!
spreken en presenteren
theater maken
(MCV of vroeger i
aan
het
inschrijvingsgeld:
1u per week
1u per week
zaterdag
‘notenleer’) 1 uur
€9,60 of €5,50 (verminderd tarief).
1u per week

UURROOSTERS

2.1 + 2.2 WOORDATELIER
1u per week
ma 16:30-17:30

1u per week

Info
te v(
VOLWASSENEN
sch
naast 2 uur MCV
OPENDEURDAG

19 februari 2022
19

zondag
De openingsuren van de online helpdesk
8 mei 2022
zijn te vinden op www.conservatorium-brugge.be

2.3 + 2.4 WOORDATELIER
woe 17:30-18:30

2

STEDELIJK
CONSERVATORIUM
BRUGGE

BEELD
MUZIEK
WOORD
DANS

illustratie: Erika Cotteleer

MUZIEK pg. 9

6

opendeurdag

vind je talent!

zondag 8 mei 2022
ZING, SPEEL, VERTEL EN
DANS MEE!

zaterdag 19 februari 2022

• laat je op sleeptouw nemen
door alle domeinen van muziek, woord, dans

• wervelende show met muziek, woord, dans
in de Joseph Ryelandtzaal Brugge
• maak aansluitend kennis met de verschillende
INITIATIE
pg. 7
muziekinstrumenten, woord,
dans
in de hoofdschool van het conservatorium

MUZIEK pg. 9

VANAF 6 JAAR 1 uur muziek-, danslocaties
domeinoverschrijdende
initiatie.
• Achiel Van Ackerpleinof
3 Brugge
(Ryelandtzaal)
• Hugo Losschaertstraat 5 Brugge (Hoofdschool)

VANAF 8 JAAR heb je naast 2 uur

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

14:00-17:30
• workshops, initiatie, open podium
VANAF 4 JAAR 45 minuten per week
VANAF 6 JAAR kan je starten met
• voorstellingen Vind je talent!
1 uur domeinoverschrijdende initiatie
kan je proeven van allerlei kunsten:
• maak kennis met alle muziekinstrumenten
10:00-11:00 voorstelling 1
muziekinitiatie met de mogelijkheid
muziek, woord, dans en beeld. Dit wordtklassiek,ofjazz-pop-rock,
afdeling oude muziek
11:15-12:15 voorstelling 2
om
reeds
te
starten
met een half uurtje
aangeboden door onze vzw Aubade. • maak kennis met leraars en leerlingen
initiatie viool of cello.
locaties
Muzikale en Culturele Vorming
• Achiel Van
Ackerplein
3 Brugge
(MCV
of vroeger
in de(Ryelandtzaal)
volksmond
• Hugo Losschaertstraat
Brugge
(Hoofdschool)
‘notenleer’) 1 5uur
instrument
of zang.

bijwonen van één van deze voorstellingen
VOLWASSENEN (VANAF 15 JAAR) hebben
kan enkel mits reservatie via onderstaande link
2 uur MCV 1 uur instrument of zang.
info &naast
contact
Info en contact
• klik hier om in te tekenen
TWEEDE GRAAD
• deadline inschrijving woensdag 16/02/2022 23:00 info@conservatorium-brugge.be
info@conservatorium-brugge.be
anaf 8 jaar, 3u per week, duur: 4 jaar (jongeren) duur: 3 jaar (volwassenen en 15+)
050 33 43 30
instrument of zang
muzikale en
groepsmusiceren
www.conservatorium-brugge.be
www.conservatorium-brugge.be
culturele vorming
2
050 33
43 30
Volg ons op FB Stedelijk
Conservatorium
Brugge
1u per week

1u per week

1u per week

Volg ons op Facebook

Tijdelijke hoofdschool:
Stedelijk Conservatorium Brugge

Hugo Losschaertstraat 5a, 8000 Brugge

