
 

 

 

Beste leerling van StAPwest, 

Beste ouder(s), 

Binnenkort studeer je af voor de tweede graad en dus ook voor muziekatelier. Vanaf volgend 

schooljaar ben je van harte welkom om verder te studeren aan onze academie, je start dan in het 

eerste jaar van de derde graad (3.1). Vanaf hier kan je kiezen uit de opties klassieke muziek en jazz-

pop-rock. 

Per week volg je nog steeds drie uur les: 

 een uur instrument, 

 een uur muzieklab, 

 een uur keuzevak: 

o groepsmusiceren 

o koor 

o improvisatie 

o begeleidingspraktijk (enkel voor pianisten) 

o combo (optie jazz-pop-rock) 

We helpen je in deze brief graag wegwijs in de vele opties en vakken! 

OPTIES  

In de optie klassieke muziek maak je kennis met een brede waaier van stijlen en genres, van klassieke 

tot hedendaagse muziek. Je vertolkt partituren van heel wat bekende en minder bekende 

grootmeesters uit vele eeuwen muziek. Zo maak je kennis met tijdloze werken die nog steeds heel 

actueel zijn in de muziekwereld. 

In de optie jazz-pop-rock leer je niet alleen partituren lezen, er wordt ook veel aandacht besteed aan 

het spelen en interpreteren van akkoorden. Je leert welke ritmes en melodieën eigen zijn aan 

verschillende stijlen zoals jazz, latin, pop, reggae, funk en rock. Daarnaast is improvisatie en kunnen 

spelen wat je hoort een centraal gegeven in de lessen. Ook een goede timing en klank zijn belangrijke 

aspecten van de lessen. 

Binnen deze optie jazz-pop-rock bieden we lessen aan voor sax, trompet, piano, elektrische gitaar, 

bas en drum. Bekijk via deze link zeker ook het promotiefilmpje! 

VAKKEN  

MUZIEKLAB 

In dit vak ga je dieper in op de bouwstenen van de muziek. Je plaatst de kennis die je opdeed in de 

tweede graad in een groter historisch geheel, je ontdekt verschillende genres, stijlen en culturen. Je 

analyseert muziek, maakt uitstappen en bezoekt concerten. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPRxWMsbXhY&feature=youtu.be


 

GROEPSMUSICEREN 

In de lessen groepsmusiceren ontdek je het plezier van het samen muziek maken. Je leert luisteren 

naar elkaar en rekening houden met elkaar. Je werkt samen aan de interpretatie van een partituur, 

met aandacht voor een mooie samenklank en een muzikale uitvoering. 

Voor de verschillende families van instrumenten bestaan er aangepaste grote ensembles. Hou je 

liever van wat meer uitdaging, dan kan je ook kiezen voor kamermuziek. 

KOOR 

Zingen in een koor maakt gelukkig. Je leert samen te ademen, jouw stem in een groter geheel in te 

passen en je bouwt samen met leeftijdsgenoten een fris, gevarieerd en aantrekkelijk repertoire op. 

IMPROVISATIE 

In dit vak leer je op een compleet nieuwe manier omgaan met muziek. We schuiven de klassieke 

partituur even aan de kant en focussen ons op andere aspecten van het musiceren. Hoe kunnen we 

ons instrument bespelen en er onverwachte nieuwe klanken uit halen? Hoe creëren we een bepaalde 

sfeer, die misschien past bij een filmfragment of een schilderij? Hoe kunnen we toch in groep samen 

spelen zonder partituur? Via muzikale spelvormen en soundscapes leren we je andere muzikale 

vaardigheden aan waarvan je hiervoor het bestaan misschien nog niet van af wist. 

BEGELEIDINGSPRAKTIJK 

Pianisten kunnen ook kiezen voor het vak begeleidingspraktijk. Je leert akkoorden spelen en maakt 

kennis met verschillende muzikale stijlen, van klassiek tot hedendaags. Je leert hoe je jouw favoriete 

song of een ander instrument kan begeleiden, je schrijft eenvoudige composities en je leert op 

verschillende manieren improviseren. 

COMBO VOOR JAZZ-POP-ROCK 

Kies je voor de optie jazz-pop-rock, dan kom je automatisch in een combo terecht. In de combo-

lessen leer je je vaardigheden uit de instrumentlessen toe te passen in een bandomgeving. Meestal 

zal zo’n combo bestaan uit een combinatie van ritmesectie- instrumenten (bas/drums/gitaar/piano) 

en blaasinstrumenten (saxofoon/trompet) en/of zang. Je speelt een breed repertoire gaande van 

hedendaagse popnummers tot jazz, rock, funk, reggae, enz… Het repertoire hangt af van de bezetting 

van het combo en de voorkeuren en mogelijkheden van de muzikanten.  

 

MEER INFO? 

Wil je graag nog meer info of bekijk je graag het uurrooster, neem dan zeker een kijkje op onze 

website: www.stapwest.be. Je leerkracht helpt je ook graag verder, of neem contact op met het 

secretariaat via stapwest@veurne.be of 058 33 56 01. 

http://www.stapwest.be/
mailto:stapwest@veurne.be

