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GO! Scholengroep Brussel 
MUZIEKACADEMIE 
ANDERLECHT

Leeuwse  
Kunstacademie 
op achterzijde



Te ZUUN en in de TOP voor kinderen,  
jongeren en volwassenen

Vanaf 4 jaar
Instrumentale initiatie piano en viool vanaf 4 jaar  

(speciaal tarief: €120/trimester)  
(Individuele les instrument: 1 x week)

6 & 7 jarigen
Creatief Musiceren (€75/jaar) 1 les per week 

vanaf 8 jaar: LAGERE GRAAD  (gewoon tarief)
AMV (Algemene Muzikale Vorming) 

2 lessen/week (wo & za te Zuun of di en vr in de Top)
+ Instrument of solozang: 1 les/week

Na de lagere graad kunnen de leerlingen verder de lessen  
volgen in de Middelbare en de Hogere Graad.

Alle akoestische instrumenten, slagwerk en solozang  
worden aangeboden.

MuziekBeste vrienden, beste ouders,

Te Sint-Pieters-Leeuw kun je een volwaardige kunstopleiding volgen 
in het D.K.O. (Deeltijds Kunstonderwijs)

Zowel de Muziekacademie als de Leeuwse Kunstacademie 
bieden op meerdere plaatsen in de gemeente hun naschoolse lessen 
Muziek, Woord, Dans en Beeldende Vorming aan.

Het leek ons dan ook vanzelfsprekend om u in deze brochure een 
volledig overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden voor 
zowel kinderen, jongeren als volwassenen die zich in de kunsten 
willen verdiepen.

Het Deeltijds kunstonderwijs is volwaardig onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap en wordt verzorgd door professionele 
leerkrachten in een aangepaste infrastructuur.

U kan dus rekenen op betaalbaar onderwijs,  
kwaliteit en pedagogisch comfort.

Luc Bartholomeus Patrick Huybrechts
directeur Muziekacademie directeur Leeuwse Kunstacademie



te ZUUN voor kinderen en jongeren

vanaf 8 jaar: LAGERE GRAAD (gewoon tarief)
AVV (Algemene Verbale Vorming) 1 les/week

vanaf 12 jaar: MIDDELBARE GRAAD (gewoon tarief)
Voordrachtkunst + Dramatische expressie of Toneel
2 lessen/week

vanaf 15 jaar: HOGERE GRAAD (gewoon tarief)
Voordrachtkunst of Welsprekendheid + Repertoirestudie
2 lessen/week

te ZUUN voor kinderen en jongeren

5-jarigen (€75/jaar)
Kleuterdans. 1 les/week

6 en 7-jarigen (gewoon tarief)
Dansinitiatie. 1 les/week

vanaf 8 jaar (gewoon tarief)
Klassieke Dans en Jazz dans. 2 lessen/week

Na de lagere graad kunnen de leerlingen verder  
de lessen volgen in de Middelbare en de Hogere Graad.

WoordDans



TOP
op di en vr (naschools)

Topstraat 15
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

0474 84 38 66

Een inschrijving is definitief na het betalen  
van het inschrijvingsgeld:

jongeren tot 18 jaar
€ 73 of verminderd €51

van 18 tot 25 jaar
€136

vanaf 25 jaar
€311 of verminderd €136

Betalen kan contant of met Bancontact.

Het verminderd tarief is van toepassing voor bijkomende gezinsleden,
voor een bijkomende studierichting, voor personen met een  

handicap, werklozen, ... of kinderen ervan. Na het voorleggen  
van een geldig attest.  

Verdere info en uurregelingen op www.ma-an.be

Inschrijven voor Muziek, Woord of Dans kan  
tot uiterlijk 30 september. Best voor 15 september.
Proeflessen kan je bijwonen tot 30 september.

Meer info?
www.ma-an.be
mail naar : sec@ma-an.be
bel naar: 02 522 05 51 
alle weekdagen van 13u30 tot 20u00  
en op zaterdag van 09u00 tot 13u30
Inschrijven kan ter plekke in onze filialen:

ZUUN
op ma, wo, do (naschools) en za (voormiddag)
gebouw basisschool “Populiertje”
Jan Vanderstraetenstraat 91
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 331 16 72

INSCHRIJVINGEN 

& INFO



Vakantiedagen 

in het schooljaar 2018 – 2019 

zat 1 sep 2018 Start schooljaar 2018-2019 
 Voor L1 Muziek en Woord,  
 voor dansinitiatie en creatief musiceren  
 starten de lessen vanaf 14 september.

di 18 sep 2018 Jaarmarkt te Anderlecht 
 De hoofdschool is gesloten. Alle filialen zijn open.

van zo 28 okt 2018 Herfstvakantie t.e.m. zo 4 nov 2018 
 Op zaterdag 27 okt gaan alle lessen door.

zo 11 nov 2018 Wapenstilstand

van zo 23 dec 2018 Kerstvakantie t.e.m. zo 6 jan 2019 
 Op zaterdag 22 dec gaan alle lessen door.

van zo 3 maa 2019 Krokusvakantie t.e.m. zo 10 maa 2019 
 Op zaterdag 2 maart gaan alle lessen door.

van zo 7 apr 2019 Paasvakantie t.e.m. ma 22 apr 2019 
 Op zaterdag 6 april gaan alle lessen door.

wo 1 mei 2019 Dag van de arbeid

Van do 30 mei 2019 Hemelvaart t.e.m. zo 2 juni 2019 
 Op woensdag 29 mei gaan alle lessen door.

ma 10 juni 2019 Pinkstermaandag

ma 1 juli 2019 Start zomervakantie


