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Wil je een instrument leren bespelen?

Heb je op enkele van deze vragen 
telkens “JA” geantwoord, dan is de 
muziekschool zeker iets voor jou!!

Vertel het aan je ouders en schrijf je in 
tijdens de maanden juni of september 
2011 in de Ieperse Muziekacademie. 

Blaasinstrumenten: oorverdovend leuk!

Je wil dolgraag samenspelen met  vriendjes?

Je droomt ervan ooit op een podium te staan?

Je wil later dolgraag in een orkest spelen?

SAMW IEPER
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Wat houdt muziek 
in?
(vanaf 3e leerjaar)

Basisstructuur:
LAGERE GRAAD (4 jaar)
MIDDELBARE GRAAD (3 jaar)
HOGERE GRAAD (3 jaar)

• Algemene Muzikale Vorming 
(2u per week)
Vanaf dit schooljaar wordt er 
vooral vanuit de praktijk gewerkt 
om de muziektaal aan te leren. 
Toonsafstanden en ritmes worden 
ook gevoelsmatig aangebracht.

• Samenzang (1/2u per week)
Aansluitend met Algemene Muzi-
kale Vorming krijgen de leerlingen 
Samenzang. Door samen te zingen 
met vrienden uit de klas wordt het 
gehoor actief getraind. Door een 
juist stemgebruik kunnen proble-
men met heesheid en dergelijke 
voorkomen worden.

• Instrument (1u per week)
Na 1 jaar Algemene Muzikale 
Vorming kan er al heel wat 
ontcijferd worden en komen de 
vreemde bolletjes en streepjes tot 
leven op een instrument! 
Gediplomeerde specialisten leren 
je een instrument beheersen: 
hoorn, trompet, klarinet, saxofoon, 
tuba,… Sommige instrumenten 
kunnen in de Academie gehuurd 
worden. 

Muziek is gezond!
Canadese wetenschappers toonden 
aan dat muziek de hersenen positief 
beïnvloedt. Het zou de hersenen zelfs 
sneller doen werken.
Bovendien worden de uitdrukkings-
vaardigheden, de spraakontwikkeling, 
het groepsgevoel en zelfvertrouwen 
positief beïnvloed.

Muziekles hoeft niet ver van huis
Als je muziek wil studeren hoef je helemaal niet ver te rijden. De 

Ieperse Muziekacademie heeft ook een afdeling bij jou in de buurt! Aan 
de afdeling in Beselare worden heel wat instrumenten aangeleerd, alsook 
de eerste 4 jaren van de klassikale lessen verzorgd:

Academie voor Muziek & Woord Ieper
Afdeling Beselare
Dadizelestraat 16
8980 Beselare

Heb je gekozen? Schrijf je dan in!
Proficiat met je keuze voor muzieklessen: je zult er ongetwijfeld veel 

plezier aan beleven! Hiernaast lees je wat AMV (Algemene Muzikale 
Vorming en Samenzang in het eerste jaar betekenen. De instrumentlessen 
komen er voor de meesten in het tweede jaar bij, voor sommigen kan dat 
al in het eerste jaar! Vraag ernaar bij je inschrijving.

Inschrijven gebeurt in de maanden juni en september 2011  in de 
Stedelijke Muziekacademie, Weverijstraat 39 te Ieper. Vermeld bij je 
inschrijving dat je de lessen in Beselare gaat volgen, want daar start het 1e 
jaar van de AMV-lessen in jouw buurt voor het schooljaar 2011-2012. 
Neem je SIS-kaart mee. Betalen 
met Bancontact is mogelijk.

Nog vragen? Contacteer 
dan Brecht Hauspie (0474 88 
48 30) of de academie zelf 
(057 23 94 60). Opgelet, de 
muziekacademie is wel gesloten 
vanaf maandag 3 juli.  

Spelenderwijs noten leren in 
de lessen Algemene Muzikale 
Vorming



Koperinstrumenten 
(start in het 1e jaar)

Houtblaasinstrumenten
(start in het 2e jaar)

Trompet
De sopraan onder de koper-
instrumenten. Met dit 
instrument kan men in alle 
muziekgenres terecht.

Klarinet
De “viool” van het harmonie-
orkest. Warme, diepe maar als 
het nodig is ook felle hoge klank.

Trombone
of bazuin bastaat in alt-, 
tenor- of basvariant. Zeer 
populair in de jazz- en 
blaasmuziek.

Saxofoon
Op de saxofoon kun je in vrijwel 
alle muziekgenres spelen: van 
klassiek over pop, funk, jazz en 
blues.

Hoorn
Een instrument met een 
warme klank dat talloze 
effecten toelaat. Technisch 
niet gemakkelijk maar toch 
behoorlijk populair.

Hobo
Dit instrument wordt met een 
dubbelriet bespeeld, wat de 
typische verfijnde klank geeft die 
zo geliefd is bij vele 
componisten.

Tuba
Omvat een hele familie van alt-, 
tenor- en bas-instrumenten. Het 
wordt steeds populairder bij de 
jeugd: vooral de tenortuba.

Het Beselaars Jeugdensemble stelt voor 
geïnteresseerde en toekomstige leden 
ook degelijke instrumenten ter 
beschikking of betaalt het huurgeld voor 
een instrument van de academie!!

Het Beselaars Jeugdensemble
Speel je al een tijdje een instrument, maar ben je het beu om altijd alleen op je 

kamertje enkel de lesjes voor de muziekschool te spelen? Dan is ons jeugdensemble 
zeker iets voor jou: een groep vrienden die elk op hun fluit, hobo, gitaar, trompet, 
klarinet, slagwerk,… tezamen hippe muziek spelen. Lid worden is volledig gratis!

Wat spelen we?
• Filmmuziek (The Incredibles, The Simpsons,…)
• Pop -en Rockmuziek (Coldplay, Black Eyed Peas,…)
• Originele Blaasmuziek

Activiteiten:
• 1 repetitie per week: de vrijdag van 18u30 tot 19u45
• 3 concerten/jaar
• Muziekkamp (Krokusverlof)
• Bowling, film, fietstocht, avonturentocht, dropping… 

Kom live een kijkje nemen bij ons jeugdensemble!
Wil je graag weten wat het jeugdensemble inhoudt of wil je gewoon alle 

instrumenten eens van dichtbij zien? Kom dan heel vrijblijvend een kijkje nemen op 
onze kennismakingsrepetitie op vrijdag 1 juli 2011 van 18u30 tot 20u30. We 
repeteren in het muzieklokaal van de academie, afdeling Beselare. Gelieve vooraf 
te verwittigen.
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Het Beselaars Jeugdensemble is de 
jongste afdeling van de harmonie St.-
Cecilia uit Beselare.
Neem een kijkje: 
www.harmoniebeselare.be/
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