
Academie voor 
muziek, woord & dans 
Bornem

Kunstenpakket
Voor de all-round artiesten bieden wij een 
kunstenpakket aan, bestaande uit muziek, 

woord en dans! Dit kan al vanaf 6 jaar!

Ook mama’s en papa’s kunnen in de academie 
cursussen volgen zonder voorkennis. 

De allerkleinsten, vanaf 4 jaar, kunnen terecht bij 
Villa Viola voor vioolles volgens de Suzuki methode.

Nieuw in de academie:
Nieuwe leerlingen kunnen vanaf nu ook 
in muziek en woord starten vanaf 6 jaar!

DJ-opleiding

Jazz-dance

Musical-dance

Musical

Specialisatie muziek/woord/dans

Muziekinitiatie

Domeinoverschreidende 
initiatie muziek/woord

Academie voor muziek, woord en dans
Tel. 03 890 69 55

amwd@bornem.be

www.bornem.be/academie

Iedereen is een 
kunstenaar, 

jij ook!

Speel je graag met woorden?

Hou je van verhalen en

 vertellen?
Wat is spel? Wat is spelen?

Hou je van 

improviseren?
Heb je veel te zeggen 

maar wil je van je 

spreekangstkriebels af?

Wil je leren speechen? 
of een pakkende tekst leren 

schrijven? 
Dan zijn de woordlessen je 

podium!

Voor meer info en inschrijvingen

Je hebt passie, je bent gebeten 

door dans en je droomt ervan 

dynamisch en  

sierlijk over het podium 

te bewegen? Bij ons kan het 

allemaal, van 

klassiek ballet tot 

jazz dance, van 

hedendaagse 
dans tot het maken 

van je eigen 

choreografieën. 

Vanaf 6 jaar kan je bij ons terecht 

voor kwalitatieve en dynamische 

danslessen!

WOORDDANS



Klassiek Folk Pop/Jazz/
Rock oude muziek verhuur

Accordeon v    v
Altfluit v    v
Althoorn v     

Altklarinet v     

Altsaxofoon v v v
Altviool v    v
Baritonsaxofoon v  v  v
Basfluit v     

Basgitaar   v   

Basklarinet v    v
Bastuba v     

Blokfluit v   v  

Bugel v     

Cello v    v
Contrabas v  v  v
Cornet v    v
Diatonisch accordeon v    

Doedelzak  v   v
Drums v  v   

Dwarsfluit v    v
Elektrische gitaar  v   

Engelse hoorn v    v
Fagot v    v
Gamba    v  

Gitaar v     

Harp v    v
Hobo v    v
Hoorn v    v
Klarinet v     

Klarinet in ES v     

Klavecimbel v   v  

Luit    v v
Orgel v   v  

Piano v  v   

Piccolo v    v
Saxofoon v  v  v
Slagwerk v     

Sopraansaxofoon v  v   

Tenorsaxofoon v  v   

Trombone v  v  v
Trompet v     

Tuba v     

Viool v v   v
Zang v  v   

Instrument

Bach, Mozart of Chopin?

Componist 

of dirigent? Ga vocaal of  

instrumentaal! 

en ontdek muziek 

als jouw eigen taal!

Volks of werelds?

Trekzak of doedelzak?

 Samen of alleen?

Dans een bourrée en een
  

polka in twee!

Luister naar Wannes  

en zing met ons mee!

Een stevige beat?Pop, rock, 

funk, blues of jazz? Combo  

of een groovy band?  

Improviseer er  

maar op los! En hanteer de  

micro met plezier!

Bach,  

Händel of Byrd?

Oud-nieuw of  

jong-oud
Improviseer en  

componeer speel  

met ons mee!

Oude muziek

Folk

Ben je tussen 6 en 108 jaar?

Hou je van muziek?

Droom je ervan om  

muzikant of DJ 

te worden?

Wil je graag in een groep  

spelen, improviseren,  

componeren?

Bij ons kan het allemaal.

Hier kli(n)kt het!

Klassiek

Pop/Jazz/Rock

MUZIEK 


