
GEORGANISEERD DOOR K.H. ST-CECILIA HOESELT
IN SAMENWERKING MET PENTAGOON ACADEMIES
EN DE GEMEENTE HOESELT



VOOR WIE ?     De muzieklessen zijn gericht op leerlingen vanaf het
derde leerjaar (vanaf 8 jaar).

WAT ?     De muziekles omvat 2u notenleer en 1u instrumentles per
week.  In de notenleerles leren we noten en ritme lezen en schrijven,  
zodat je zelfstandig een liedje kan lezen en spelen op je instrument. We 
maken ook elke week tijd om samen liedjes te zingen en te spelen op 
boomwhackers en ander klein slagwerk.
Daarnaast heb je 1u instrumentles per week. Vanaf dit schooljaar is het 
mogelijk om als achtjarige METEEN met een instrument te starten. Weet 
je nog niet welk instrument je wil bespelen of wat de keuzemogelijkheden 
zijn ? Niet erg. De open Kijk-Doe-Dag tijdens de les van woensdag 19 
september zal je helpen bij je keuze.

WANNEER ?     De lessen gaan door elke woensdag van 15u tot 17u
in CC Ter Kommen, Europalaan 3 te Hoeselt. De eerste les is op woensdag 5 
september. 

KOSTPRIJS ?     Het inschrijvingsgeld in de academie bedraagt 90
euro per schooljaar (verminderd inschrijvingsgeld 62 euro).

INSCHRIJVEN ?     Inschrijven kan vanaf 16 augustus in academie
Pentagoon, Sacramentstraat 70 in Tongeren. Het telefoonnummer is 012/23 
70 38 

ORGANISATIE ?      Academie Pentagoon Tongeren in
samenwerking met de gemeente Hoeselt en de K.H. St-Cecilia Hoeselt

MEER INFO ?  
Juf Hilde Voes  0495/929466 (hilde.voes@pentagoon.be)

HOESELTSE KINDERACADEMIE HOESELTSE MUZIEKACADEMIE

VOOR WIE ?     De Hoeseltse Kinderacademie is er voor kinderen van 
het eerste en tweede leerjaar (6 en 7 jaar).

WAT ?     Samen met juf Veerle Daenen maken de kinderen op een 
speelse manier kennis met de wondere wereld van de muziek. Ze zingen 
liedjes, experimenteren met klanken en beweging, ze maken zelf muziek en 
verkennen verschillende muziekinstrumenten. Tijdens het jaar tonen zij hun 
kunnen met een leuk project of concert.

WANNEER ?     Elke zaterdag  van 15u30 tot 16u30  in de  parochielokalen 
St-Stefanus, dorpstraat 35 te Hoeselt (achter de vroegere bibliotheek). We beginnen 

er aan op zaterdag 21 september

KOSTPRIJS ?     Dankzij de steun van Kiwanis Ambiorix Tongeren 
kunnen we de lessen van de Hoeseltse Kinderacademie gratis aanbieden. 

INSCHRIJVEN ?     Een telefoontje naar juf Veerle volstaat. Uw kind 
mag tijdens een lesmoment ook gewoon langskomen om kennis te maken.

ORGANISATIE ?      De Hoeseltse Kinderacademie is een initiatief 
van de K.H. St-Cecilia Hoeselt in samenwerking met academie Pentagoon 
Tongeren.

MEER INFO ?     
Juf Veerle Daenen 0498/145450 (veerle.daenen@hotmail.com) 




