
Nieuw Gent   
UZ

Inschrijven 
  vanaf juni tot
     30 september 
               2021

Brede School Nieuw Gent - UZ
Aike Roodenburg
0473 88 20 38
aike.roodenburg@stad.gent

Meer info en laatste updates 
via deze QR code.
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Heb je recht op een Uitpas met korting? 
Lees er hier meer over: www.publiq.be/nl/
projecten/uitpas/uitpas-in-het-deeltijds-
kunstonderwijs

Samenwerking tussen  
Basisschool De Klavertjes, Bibliotheek Nieuw 
Gent, de Cultuurcontainers, Academie voor 
Beeldende Kunst Gent, Sint-Lucas Academie 
/ DKO Gent, GO! Kunstacademie Gent De 
Poel, Academie De Kunstbrug Gent en Brede 
School.

Naschoolse ateliers
Muziek, Woord en Beeld 

Programma 
2021-2022

Academie
de Kunstbrug
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Proef,  
doe mee 

en ontdek 
je talenten

Speel je graag muziek?  
Zing je graag? Teken, schilder en 
knutsel je graag? Of speel je liever 
toneel? Dan zijn deze ateliers  
in je buurt iets voor jou.

Initiatie Muziek 
en Woord
Wat
In dit atelier gaan muziek en woord hand 
in hand. We dompelen ons onder in 
verhalen over bergen, rivieren en dalen 
en gaan muzikaal op reis. We verbeelden 
actief onze wereld in woord en klank.

Voor wie
1ste en 2de leerjaar

Wanneer en waar
Op vrijdag van 16 tot 17 uur
In Bibliotheek Nieuw Gent

Prijs
78 euro (standaard tarief)
54 euro (verminderd tarief)
13,80 euro (met Uitpas aan kansentarief - 
9 euro voor het tweede kind)

Organisator
Academie De Kunstbrug Gent

Schrijf snel in  
want de plaatsen  

zijn beperkt!
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  Academie De Kunstbrug Gent  
  Initiatie Muziek en Woord 
  1ste en 2de leerjaar (Bibliotheek Nieuw Gent)

   Woordatelier  
  3de tot 6de leerjaar (Bibliotheek Nieuw Gent)

  GO! Kunstacademie Gent De Poel 
  Muziek all-in-one  
  3de tot 6de leerjaar (Cultuurcontainers)

  Sint-Lucas Academie DKO 
  Beeldatelier
  3de tot 4de leerjaar (Basisschool De Klavertjes)

  Academie Beeldende Kunst Gent 
  Beeldatelier
  1ste tot 6de leerjaar (Cultuurcontainers)

   Beeldatelier volwassenen  
  18+ jaar (Cultuurcontainers)
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Woordatelier
Wat
Hier leer je op een fijne manier  
spreken en spelen voor publiek.  
We doen allerlei oefeningen en werken 
samen met de hele groep aan je zin  
en durf om toneel te spelen.

Voor wie
3de tot 6de leerjaar

Wanneer en waar
Op vrijdag van 17 tot 18 uur
In Bibliotheek Nieuw Gent

Prijs
78 euro (standaard tarief)
54 euro (verminderd tarief)
13,80 euro (met Uitpas aan kansentarief 
- 9 euro voor het tweede kind)

Organisator
Academie De Kunstbrug Gent
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Muziek all-in-one
Wat
Hier zit muziek in! We gaan op zoek 
naar je talenten. Via liedjes en 
verhalen, muziek en instrumenten 
trekken we zingend en dansend de 
hele wereld rond!

Voor wie
3de tot 6de leerjaar

Wanneer en waar
Op dinsdag van 16 tot 17.30 uur  
EN op woensdag van 15.45 tot 17.15 
uur. We verzamelen bij de containers.

Prijs
102 euro (standaard tarief)
60 euro (verminderd tarief)
20 euro (met Uitpas aan kansentarief)

Organisator
GO! Kunstacademie Gent De Poel

Beeldatelier
Wat
Draai in dit atelier je fantasieknop 
helemaal open en laat je meevoeren op 
de kronkelpaden van je verbeelding. We 
gieten onze ideeën in allerlei vormen en 
maken tekeningen, schilderijen, beelden 
en dingen.

Voor wie
3de en 4de leerjaar

Wanneer en waar
Op woensdag van 13.30 tot 15.10 uur
In Basisschool De Klavertjes

Prijs
170 euro (standaard tarief) 
148 euro (verminderd tarief)
13,60 euro (met Uitpas aan kansentarief)

Organisator
Sint-Lucas Academie
DKO Gent
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Beeldatelier 
Wat
De wereld wordt mooier met je eigen verhaal. 
Een streepje hier en daar, met verf, papier, 
potlood en schaar.

Voor wie
1ste tot 6de leerjaar

Wanneer en waar
Op vrijdag van 15.45 tot 17.25 uur.
We verzamelen bij de containers.

Prijs
82 euro (standaard tarief)
58 euro (verminderd tarief)
13,80 euro (met Uitpas aan kansentarief
- 9 euro voor het tweede kind)
 
Organisator
Academie voor Beeldende Kunst Gent

Beeldatelier volwassenen
Wat
Naast een uitgebreide technische bagage, krijg 
je in deze oriëntatieopleiding een verfrissend 
hedendaags beeldend bad. Geschikt voor elke 
creatieveling die op zoek is naar zijn of haar 
beeldtaal.

Voor wie
Volwassenen (18+ jaar)

Wanneer en waar
Op zaterdag van 9 tot 12.30 uur.
We verzamelen bij de containers.

Prijs
158 euro (18-24 jaar) of 343 euro (24+ jaar) 
(standaard tarief)
158 euro (24+ jaar) (verminderd tarief)
27 euro (18-24 jaar) of 64 euro (24+ jaar) 
(met Uitpas aan kansentarief)

Organisator
Academie voor Beeldende Kunst Gent



De lessen beginnen  
de 1ste week van september.  
Je schrijft je in voor  
een volledig schooljaar. 

109

Heb je zin om te zingen, te knutselen 
of theater te spelen? 
Laat dan hier je contactgegevens 
achter en geef deze strook aan jouw 
brugfiguur of leerkracht! 

Wil je je al inschrijven? 
Vraag dan naar het inschrijfformulier 
bij je brugfiguur of leerkracht. 
Of schrijf je rechtstreeks in via 
de website van de academies.

De Panda: Nele
St. Paulus De Wonderboom: Nathalie
Het Prisma: Demcy
De Klavertjes: Annelore

Naam:

Klas:

Leeftijd:

School:

 Ik heb interesse in (aankruisen):

  
  Initiatie Muziek en Woord - Academie De Kunstbrug Gent  

 1ste en 2de leerjaar (Bibliotheek Nieuw Gent)

  Woordatelier - Academie De Kunstbrug Gentbrugge 
 3de tot 6de leerjaar (Bibliotheek Nieuw Gent) 

  Muziek all-in-one - GO! Kunstacademie Gent De Poel
 3de tot 6de leerjaar (Cultuurcontainers)

  
  Beeldatelier - Sint-Lucas Academie DKO

 3de tot 4de leerjaar (Basisschool De Klavertjes)

  
  Beeldatelier - Academie Beeldende Kunst Gent

 1ste tot 6de leerjaar (Cultuurcontainers)

  Beeldatelier volwassenen - Academie Beeldende Kunst Gent
 18+ jaar (Cultuurcontainers)


