
INFOBRIEF MUZIEKSCHOOL LOCHRISTI 2018-2019 

AFDELING MUZIEK 

GROEPSLESSEN  

 
A.M.V. (ALGEMENE MUZIKALE VORMING)  

Muziekinitiatie 
(Lochristi) Lesmoment Leeftijd 

Muziekbad woensdag 15u20-16u00 
zaterdag   09u20-10u00 1e kleuterklas 

Initiatie I woensdag 17u00-18u00 
zaterdag   10u00-11u00 

2e en 3e 
kleuterklas 

Initiatie 2 woensdag 16u00-17u00 
zaterdag   11u00-12u00 1e leerjaar 

Muziekinitiatie 
(Sint-Amandsberg *) Lesmoment Leeftijd 

Muziekbad donderdag 15u50-16u30 1e kleuterklas 

Initiatie 1 donderdag 16u30-17u10 2e en 3e 
kleuterklas 

Initiatie 2 donderdag 17u10-18u00 1e leerjaar 
* In lokalen VBS Sint-Jans 
Oude bareel   

Muziektaal Lesmoment Leeftijd 

Jaar 1  
woensdag 13u00-14u30 
vrijdag      17u00-18u30 
zaterdag   09u30-11u00 

2e, 3e en 4e 
leerjaar 

Jaar 2  
woensdag 13u00-15u00 
vrijdag      16u00-18u00 
zaterdag    09u00-11u00 

4e, 5e en 6e 
leerjaar of na 

Jaar 1 

Jaar 3  
woensdag 13u00-15u00 
vrijdag      16u00-18u00 
zaterdag   09u00-11u00 

na Jaar 2 

  



* Samenspel valt voor sommige leerlingen van Klas/Groep 6 op een ander moment (altijd aansluitend op notenleer) 
       Gitaristen:  16u00-18u00 (16u00 gitaar-ensemble, 17u00 notenleer) 
       Pianisten:  17u00-19u00 (17u00 notenleer, 18u00 piano-ensemble) 
       Blazers: 16u00-18u00 (16u00 blazersensemble, 17u00 notenleer) 
       Drummers:  Jullie worden verdeeld over de verschillende ensembles. We houden rekening met het lesmoment 
   dat je zelf verkiest. 

Muziekleer Lesmoment Leeftijd 

Klas 4 woensdag 15u00-17u00 
zaterdag 11u00-13u00 na Jaar 3 

Groep 4 woensdag 15u00-17u00 na Jaar 3 

Klas 5 woensdag 15u00-17u00 
zaterdag 11u00-13u00 na Klas 4 

Groep 5 woensdag 15u00-17u00 na Groep 4 of Klas 4 

Klas 6 * zie uitleg hieronder na Klas 5 

Groep 6 * zie uitleg hieronder na Groep 5 of Klas 5  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Volwassenen Lesmoment Leeftijd 

Jaar 1 dinsdag 19u00-20u00 vanaf 14 jaar 

Jaar 2 dinsdag 20u00-21u00 na Volwassenen Jaar 1 

A.M.C. (Algemene MuziekCultuur)  

Compositietechnieken 
individueel op individuele afspraak 

Ensemble 

Kinderkoor vrijdag 18u30-19u30 7 tot 13 jaar 

Jongerenkoor vrijdag 19u30-21u00 vanaf 14 jaar 

Djembé dinsdag 19u00-20u00 na 1 jaar  
individuele les 

Pop/Rock Band vrijdag 18u30-19u30 3 jaar 
instrumentervaring 

Gitaar-ensemble woensdag 16u00-17u00 4 jaar 
instrumentervaring 

Piano-ensemble woensdag 18u00-19u00 4 jaar 
instrumentervaring 

Strijkers-ensemble woensdag 16u00-17u00 4 jaar 
instrumentervaring 

Youth Band zaterdag 9u45-10u45 enkel blazers, 3 jaar 
instrumentervaring 



AFDELING WOORD 

MUSICAL (ZANG / DANS / TONEEL) 
Mini zaterdag 12u00-13u30 1e en 2e leerjaar 

Midi Jong zaterdag 12u30-14u30 3e, 4e, 5e en 6e 
leerjaar 

Midi Oud zaterdag 14u30-16u30 1e, 2e en 3e 
middelbaar 

Maxi zaterdag 14u30-17u10 4e middelbaar en 
ouder 

nieuw! Volwassenen woensdag 20u00-22u00  18 en ouder 

A.V.V. (ALGEMENE VERBALE VORMING) 
Voordracht - impro zaterdag  

10u00-11u00 
kinderen en jongeren 

jonger dan 18 jaar 

Voordracht - dictie zaterdag  
(in samenspraak) geen leeftijdsgrens 

  



INDIVIDUELE INSTRUMENTLESSEN 
Op elke weekdag organiseren wij individuele instrumentlessen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.  

Ons aanbod: accordeon, piano, keyboard, gitaar (klassiek, folk, pop, elektrisch), basgitaar,  
(alt-)viool, cello, dwarsfluit, saxofoon, trompet, trombone, hoorn, tuba, hobo, blokfluit, djembé 
(individueel), zang (pop, klassiek, musical), drum, klarinet en harp.  

Voor andere instrumenten werken wij met een wachtlijst en contacteren wij u van zodra wij 
voldoende geïnteresseerden hebben om deze les op te starten. 

Onze instrumentlessen zijn individueel, duren 30 minuten en gaan op wekelijkse basis 
door volgens de gewone schooljaarkalender. 

Door de individuele aanpak hebben we de vrijheid om op ieders eigen tempo te werken 
en op de wensen van de leerling in te spelen. Als volwassene (of jongeren vanaf 14 jaar) kan 
je instrumentles volgen zonder andere verplichte vakken.  Het is echter wel mogelijk om 
aangepaste notenleerles voor volwassenen te volgen (zie blz 3).  

Voor meer info over de weekplanning of een overzicht van de beschikbare lesmomenten 
voor uw gekozen instrument nodigen wij u graag uit op één van onze inschrijvingsdagen, of 
zijn wij steeds bereikbaar via mail. 


