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      Lanaken 8 januari 2019 

Geachte ouders 

Beste leerling 

 

Het spreekt voor zich dat wij u een gezond, vreugdevol, bruisend en artistiek hoogstaand 

2019 toewensen. Wij twijfelen er niet aan dat wij in de vervulling van de nood aan cultureel 

voedsel ook dit nieuwe jaar een ernstige rol van betekenis zullen spelen. 

 

Gedurende onze “opendeurmaand” februari concerteren leerlingen van jong tot oud - 

beginneling of gevorderd - uit alle disciplines van de “klassieke” studierichting, de “kleinere” 

pop & jazz afdeling en de studierichting theater. De toonmomenten starten telkens om 18.30 

uur en duren gemiddeld 60’ tot 75’. Aansluitend wordt een drankje aangeboden en kan meer 

info bekomen worden. 

 

Er wordt prioriteit gegeven aan leerlingen uit graad 2.4 (lag 4), graad 3.3 (mid 3) en graad 

4.3 (hog 3). Deze leerlingen dienen immers examen af te leggen voor een externe jury. Toch 

zullen ook leerlingen uit de tussenjaren aan bod komen. Uiteraard kunnen wij niet alle 1200 

leerlingen voorstellen. 

 

Het geheel wordt voorafgegaan door een “opendeurvoormiddag” op zaterdag 26 januari 

2019. Dit speciaal voor alle leerlingen muzische initiatie en 2de leerjaar basisschool. Zij 

kunnen immers vanaf 1 september 2018 gelijktijdig starten met instrument én MCV 

(muziekleer). 

Hierbij worden via een doorschuifsysteem tussen 9.30 en 12.15 uur alle 

instrumenten/disciplines in het kort voorgesteld. 

 

Kalender leerlingenvoorstellingen/toonmomenten 

Woensdag 30/01/19 koper - gitaar en groepsmusiceren 

 

Woensdag 06/02/19 piano - gitaar  

Donderdag 07/02/19 hoorn – harp - gitaar 

Vrijdag 08/02/19 viool – cello en strijkorkest  

 

Dinsdag 12/02/19 Jazz-Pop-Rock: gitaar – zang – piano - bandjes 

Woensdag 13/02/19 blokfluit – orgel – klarinet/saxofoon 

Donderdag 14/02/19 trompet – gitaar atelier groepsmusiceren 

Vrijdag  15/02/19 * klassen Algemene Muzikale vorming, koper- en houtblazers –  

     BEVERST 

  * piano 

 

Maandag 18/02/19 slagwerk – trombone – piano 

Dinsdag 19/02/19 slagwerk – klarinet / saxofoon – begeleidingspraktijk 

Woensdag 20/02/19 slagwerk 

Donderdag  21/02/19 accordeon – orgel/begeleidingspraktijk - gitaar 
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Vrijdag  22/02/19 slagwerk 

 

Maandag 25/02/19 piano – hobo – zang 

Dinsdag 26/02/19 piano – gitaar 

Woensdag 27/02/19 dwarsfluit – zang/koor  

 

Met belangstelling kijken wij uit naar uw komst en hopen u en uw kind(eren) te mogen 

begroeten op één van de bovenvermelde toonmomenten. 

 

Wij verwijzen ook graag naar onze website www.kunstkoepel.be waarop het examenrooster 

van de openbare proeven van mei/juni 2019 wordt vermeld. 

 

In naam van het academieteam 

 

 

 

 

Roland Smeets 

Directeur 

 
 

 

http://www.lanaken.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3k7yYqbrRAhUQrRQKHZcKAhwQjRwIBw&url=http://www.zutendaal.be/&psig=AFQjCNEmW7BPrsqbpQBLrdDtZCDxsUwLgQ&ust=1484231983239588
mailto:muziek.theater@kunstkoepel.be
http://www.kunstkoepel.be/
http://www.kunstkoepel.be/

