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Stedelijke Academies
Muziek - Woord - Dans - Beeldende Kunst





Filmpje op YouTube. Vind ik leuk. Kan ik ook. In mijn homestudio.  

Op mijn laptop. Via mijn smartphone. De technologie van vandaag 

maakt het mogelijk om helemaal jezelf te zijn. Die schoenen,  

in deze kleuren, met dat embleem, online bestellen. 

Iedereen kan zichzelf uitdrukken. In woord, dans of muziek.  

Oefening baart kunst. Zeggen ze. Met passie kom je inderdaad  

al een heel eind. Maar er is een mentor nodig om je talent volledig  

te ontplooien. 

In de Academie de Kunstbrug Gent, de Academie voor Podium kunsten 

en de Academie voor Beeldende Kunst wordt jouw talent  

(h)erkend door professionele kunstenaars die hun vakmanschap 

willen overdragen. Want ook dat is een kunst.

Iedereen is creatief. 

Wie is creatief?



Lady Gaga, Metallica, Jay-Z, Taylor Swift. Ray Charles, Django Reinhardt, Maria Callas, Claude 
Debussy. Zij spreken allemaal dezelfde taal, de taal van de muziek. In de academie leer je luis-
teren naar hun magistrale melodieën, een waterval van noten die je moet leren herkennen. 
Optekenen, lezen en interpreteren.

Maar uiteindelijk wil je natuurlijk muziek spélen. Voor jezelf of voor een ander. Of mét een ander. 
Vocaal of instrumentaal, in combo of symfonisch, jazz of klassiek, solo of samen... Onze muzie-
kleraars helpen je je instrument bemeesteren.  

De volledige studierichting bestaat uit 3 graden, met telkens een of meer opties die op hun 
beurt een of meer vakken omvatten. Kinderen vanaf 8 jaar worden eerst spelenderwijs  
geïntroduceerd tot de basisprincipes van de muziek en mogen vanaf het tweede jaar een instru-
ment kiezen. Volwassenen leren al vanaf het eerste jaar een instrument bespelen. 

Geniet, maar speel in de maat.

Klinkt als muziek  
in de oren!

MUZIEK



Klassieke Muziek
Jazz en Pop
Oude en  
Hedendaagse muziek

Academie de Kunstbrug Gent

Braemkasteelstraat 26, 9050 Gentbrugge

Tel. 09 230 21 21 

dekunstbrug@gent.be

www.dekunstbrug.be

Academie voor Podiumkunsten

Tweebruggenstraat 59, 9000 Gent

Tel. 09 230 38 83 

academiepodiumkunsten@gent.be

www.apkgent.be



Er zijn veel soorten woorden. Werkwoorden, antwoorden, jawoorden. Dankwoorden, deelwoor-
den, erewoorden. Kruiswoorden, bastaardwoorden en leenwoorden. Ze krijgen pas hun ware 
betekenis als ze worden voorgedragen. 

In de opleiding Woord werk je eerst op speelse wijze aan spraaktechniek. Daarna leer je je li-
chaam en fantasie gebruiken, zodat je klasgenoten aan je lippen hangen tijdens spreekbeurten 
en toneelstukjes. Al vanaf 8 jaar zijn kinderen welkom. 

Jongeren en volwassenen kunnen kiezen uit een veelvoud van opties: voordracht,  
toneel en welsprekendheid. Je toespraken worden boeiender, je standpunt wordt beter  
verdedigd tijdens debatten, je zal straffere interviews kunnen afnemen en misschien word  je 
wel een heuse acteur. 

Ik word, 
ik woord

WOORD



Voordracht
Toneel
Welsprekendheid

Academie de Kunstbrug Gent

Braemkasteelstraat 26, 9050 Gentbrugge

Tel. 09 230 21 21 

dekunstbrug@gent.be

www.dekunstbrug.be

Academie voor Podiumkunsten

Tweebruggenstraat 59, 9000 Gent

Tel. 09 230 38 83 

academiepodiumkunsten@gent.be

www.apkgent.be



Kan je niet stil zitten als je muziek hoort? Heeft elke beweging voor jou betekenis? Lijkt het 
soms alsof je gedanst wordt? Het kan ingetogen zijn of onverwacht exploderen, vluchten in het 
ijle of strak de pasjes volgen. 

Gediplomeerde dansers schaven aan je techniek zodat je jaar na jaar je coördinatie, expressie 
en souplesse kan ontplooien in een gevarieerd repertoire. 

Kinderen vanaf 6 jaar leren één uur per week op speelse wijze de basishoudingen uit het ballet. 
Vanaf 8 jaar kunnen ze ook twee uur per week kennis maken met andere dansstijlen. Vanaf 12 
jaar krijgt iedereen een uur ballet aangevuld met een uur hedendaagse dans en/of klassieke 
dans. 

Voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar zijn er aparte lessen op verschillende niveaus.  
De opleiding Dans wordt gegeven in de Academie de Kunstbrug (Gent) en aan de  
Academie voor Podiumkunsten.

Expressie  
in beweging

DANS



Klassiek ballet
Hedendaagse dans
Pop en Rock

Academie de Kunstbrug Gent

Braemkasteelstraat 26, 9050 Gentbrugge

Tel. 09 230 21 21 

dekunstbrug@gent.be

www.dekunstbrug.be

Academie voor Podiumkunsten

Tweebruggenstraat 59, 9000 Gent

Tel. 09 230 38 83 

academiepodiumkunsten@gent.be

www.apkgent.be



De ateliers van de Academie voor Beeldende Kunst staan open voor iedereen. In deze creatieve 
wereld ontstaat de magie tussen lijnen, kleuren en vormen. De wereld door de ogen van een 
kunstenaar.

Kinderen lopen over van verbeelding. In het kinderatelier krijgen kinderen van 6 tot 12 
expressieve technieken aangereikt om vorm te geven aan hun eigen wereld. Ze worden in 
verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld en werken zowel individueel als in kleine teams. Als 
perfecte aanvulling op de plastische opvoeding in het dagonderwijs worden er in  
samenwerking met scholen en centra wijkateliers opgericht.

In het Jeugdatelier ontwikkelen jongeren van 12 tot 18 jaar hun eigen beeldtaal door naar 
hartelust te experimenteren met animatiefilm, potlood, verf en klei. 

Volwassenen die willen proeven van verschillende disciplines zijn welkom in onze initiatiecursus. 
In de hogere graad kunnen ze kiezen voor Beeldhouwkunst, Tekenkunst, Schilderkunst, 
Keramiek, Mixed media, Fotokunst, Vrije grafiek, Striptekenen/beeldverhaal of Animatiefilm. 
Ten slotte kunnen de volwassenen in de specialisatiegraad verder autonoom werken aan hun 
eigen oeuvre. 

Laat je verbeelding spreken

BEELDENDE KUNSTEN



Beeldende kunst
Grafische technieken
Foto, film en mixed media

Academie voor Beeldende Kunst

Offerlaan 3, 9000 Gent

Tel. 09 233 58 26

acbk@gent.be

www.academiegent.be



Zij weten hoe woorden wegen, 

hoe de dans ontspringt en hoe 

de muziek moduleert. Zij hebben 

hun talent bemeesterd. En zij 

staan klaar om jou in te wijden 

in de wereld van hun kunst. 

 

De leerkrachten van de Academie 

de Kunstbrug Gent, de Academie 

voor Podiumkunsten en de 

Academie voor Beeldende Kunsten 

zijn stuk voor stuk professioneel 

actief in de wereld van muziek, 

dans, theater en presentatie. Een 

creatief corps, een gedreven groep, 

een hecht team.

 

 

Van Muze tot mentor Van leerling tot leerkracht 



ACADEMIE  
DE KUNSTBRUG

HOOFDSCHOOL 

Braemkasteelstraat 26
9050 Gentbrugge
Tel. 09 230 21 21 
(bijgebouw: Watertorenstraat 5, 
Tel. 09 230 21 75)
dekunstbrug@gent.be
www.dekunstbrug.be

AFDELINGEN / FILIALEN 

BenedictusPoort Campus Ledeberg
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Ledeberg
(ingang centrumplein)
Tel. 0470 22 57 81

Coupure Rechts 52
9000 Gent
Tel. 09 233 70 98 

Ottogracht 4
9000 Gent
Tel. 09 269 43 63 of 0473 94 98 75

Trekweg 1
9030 Mariakerke
Tel. 09 227 54 97 

Kerkham 3d/1
9070 Destelbergen
Tel. 0499 53 15 02

Brusselsesteenweg 397
9090 Melle-Centrum
Tel. 0486 03 96 04

Jozef Wautersdreef 25
9090 Melle-Vogelhoek
Tel. 09 231 14 45



ACADEMIE VOOR  
PODIUMKUNSTEN

HOOFDSCHOOL

Tweebruggenstraat 59
9000 Gent
Tel. 09 230 38 83
academiepodiumkunsten@gent.be
www.apkgent.be

AFDELINGEN

Achterstraat 18
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 228 46 61

Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. 09 222 11 17

Gentstraat 212
9041 Oostakker
Tel. 09 255 17 67

Zwijnaardsesteenweg 6
9820 Merelbeke
Tel. 09 231 43 00



ACADEMIE VOOR 
BEELDENDE KUNST

HOOFDSCHOOL 

Offerlaan 3
9000 Gent
Tel. 09 233 58 26 
acbk@gent.be
www.academiegent.be

WIJKATELIERS

Zie website
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Info:

Stedelijk Onderwijs Gent
AC Portus, 6de Verdieping
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
E-mail onderwijs@gent.be - www.gent.be/onderwijs

   Stedelijke 
Academies   

   Muziek

     Woord

        Dans        

            Beeldende   
                    Kunst

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS


