KADE Podiumkunsten
Filiaal Sint-Martens-Latem

Hallo!
Op 1 september 2020 start ook in KADE Podiumkunsten – filiaal Sint-Martens-Latem een nieuw
schooljaar. Heb jij interesse voor muziek of woord? Dan kan je erbij zijn!
Lees snel verder en ontdek wanneer jouw lesmomenten zijn. De inschrijvingen starten op maandag
15 juni 2020.
MUZIEK - Wil je begrijpen wat die bolletjes en lijntjes willen zeggen? Of wanneer je

hoog

of laag moet zingen? Wil je ritmes slaan op de djembé? Liedjes zingen en partituren
ontcijferen? Wil je alles leren en ontdekken om een muziekinstrument te bespelen?
Ben je 5, 6 of 7 jaar? Kom dan naar muziekinitiatie
o Creatief musiceren A (5 j.): zaterdag 9.30 tot 10.30 uur
o Creatief musiceren B (5 j.): zaterdag 10.30 tot 11.30 uur
o Creatief musiceren C (5 j.): zaterdag 11.30 tot 12.30 uur
o Ini 1 (6 j.): zaterdag 9.30 tot 10.30 uur
o Ini 2 A (7 j.): zaterdag 10.30 tot 11.30 uur
o Ini 2 B (7 j.): zaterdag 11.30 tot 12.30 uur
Ben je 8 of 9 jaar? Kom dan naar muziekatelier
o L1 A: maandag 16.30 tot 18.30 uur
o L1 B: woensdag 17.00 tot 19.00 uur
o L1 C: zaterdag 8.30 tot 10.30 uur

te snel

WOORD - Heb je nog wat rare klanken, spreek je
of te stil, struikel je over
w o o r d e n of vind je het gewoon leuk om met taal en woorden bezig te zijn? Wil je net zo
mooi spreken als de acteurs op TV, verhalen vertellen, toneeltjes spelen of gedichten lezen?
Ben je 8 of 9 jaar? Kom dan naar woord- en spelatelier
o L1 (8 j.): woensdag 13.00 tot 14.00 uur
o L2 (9 j.): woensdag 15.00 tot 16.00 uur
o L3 (10 j.): woensdag 14.00 tot 15.00 uur
o L4 (11 j.): woensdag 14.00 tot 15.00 uur
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Ben je ouder of nieuwsgierig naar het vervolgtraject? Bekijk dan alle vakken en uurroosters op
www.kadepodiumkunsten.be.
De lessen vinden plaats in de lokalen van de gemeentelijke basisschool, Burgemeesterstraat 7 of
Latemstraat 80 (2e ingang) in Sint-Martens-Latem – Tel. 0474 48 12 53 of 09 383 09 99 (tijdens de
lesuren).
KADE Podiumkunsten heeft naast de hoofdinstelling in Deinze ook filialen in Nazareth, Kruishoutem
en Zulte.
INSCHRIJVINGEN - Kan je niet wachten om te beginnen? Dan kan je vanaf maandag 15 juni 2020
(7 u.) online inschrijven via mijnacademie.be. Maak je account aan, voeg de gewenste leerling(en)
toe en schrijf je in.
Heb je problemen? Bekijk dan de handleiding op www.kadepodiumkunsten.be of neem contact op
met de helpdesk via 09 381 96 40.
Het inschrijvingsgeld bedraagt per studierichting € 75 of € 51 als je recht hebt op het verminderd
tarief (*). Voor dit bedrag kan je een heel jaar lang genieten, leren, groeien!
We verwelkomen je graag in september!

Vriendelijke groet
Het team van directie en personeel
KADE Podiumkunsten

(*) er is geen verminderd tarief mogelijk bij creatief musiceren.

Kantooradres: Kalkhofstraat 25 - B-9800 Deinze - Tel. 09 381 96 40 - kadepodiumkunsten@deinze.be – www.kadepodiumkunsten.be
Filiaaladres: Burgemeesterstraat 7 – B-9830 Sint-Martens-Latem - Tel. 09 383 09 99 - kunstonderwijs.latem@skynet.be

