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Het domein Muziek is verdeeld in vier graden.
Eerste graad (1.1 en 1.2)
vanaf 6 jaar, 1u/week, 2 jaar
 Muziekinitiatie 1u
of
 Domeinoverschrijdende initiatie muziek/woord 1u

Tweede graad (2.1-2.4)
vanaf 8 jaar, 3u/week, 4 jaar (voor volwassenen: 3 jaar)
 Instrument of zang 1u
 en
 Muzikale vorming 2 u
Derde graad
na tweede graad, 3u/week, 3 jaar
wekelijks 2 verplichte vakken en één keuzevak
keuze tussen de volgende opties:
 Klassiek
 Jazz, Pop, Rock
 Muziek schrijven

 Experimentele muziek
meer info over de te volgen vakken op deze pagina. (/muwoda/muziek-vakken-derde-graad)

Vierde graad
na derde graad, 2u/week, 3 jaar
wekelijks één verplicht vak en één keuzevak
keuze tussen de volgende studierichtingen
 Vertolkend muzikant
In de studierichting vertolkend muzikant staat het zelfstandig uitvoerend musiceren centraal.
Je verfijnt je techniek en werkt aan muzikale expressie.
 Creërend muzikant
Zelf muziek maken, componeren, arrangeren, improviseren,...
In deze optie ga je zelf aan de slag en ga je je eigen werken ook leren uitvoeren.
Een creërend vak is verplicht.
meer info over de te volgen vakken op deze pagina. (/muwoda/muziek-vakken-vierde-graad)

Extra aanbod:
Specialisatie
2u/week, 2 jaar
 kortlopende studierichting voor excellerende leerlingen
 mag gevolgd worden naast de langlopende trajecten
 enkel na selectieprocedure

Academie Muziek-Woord-Dans (/team/academie-muziek-woord-dans)
Oude Godstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 67 94
info@muwodaheist.be (mailto:info@muwodaheist.be)
http://directie@muwodaheist.be (http://directie@muwodaheist.be)

Openingsuren
Vandaag open van 14.30 tot 18.30 uur
Morgen open van 14.30 tot 18.30 uur

Alle informatie (/team/academie-muziek-woord-dans)



Documenten

uurroosters-muzikale-vorming-en-groepsmusiceren (368 KB)
(/uurroosters-muzikale-vorming-en-groepsmusiceren_1pdf)

uurroosters derde en vierde graad muziek (632 KB)
(/uurroosters-keuzevakken-derde-graad-muzekpdf)
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

●

●

Privacy (/privacy)

Cookievoorkeuren

●

Disclaimer (/disclaimer)

●

Cookies (/cookies)



