woord

Lemmensberg 3 - 3000 Leuven
t 016 23 39 67 - f 016 22 24 77
www.lemmensinstituut.be - info.kso@lemmens.be

4 april kijk-en-doe-dag

do.

vanaf 9.30 u.

muziek

Inschrijvingsstrook
Naam: ........................................................................................................................................................................
Voornaam: ...............................................................................................................................................................
Straat en nummer: ...............................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...................................................................................................................................................
Volgt les aan de academie voor muziek en woord te: ............................................................................
•

O Muziek

O Woord

•

graad DKO: .......................................................................................................................................................

•

Voor muziek: - instrument: ........................................................................................................................
- optie

O Klassiek

O Jazz

......................................................................................................................................................................................
Voor het middagmaal wens ik een O vegetarische maaltijd
O niet-vegetarische maaltijd
Enkel voor muzikanten:
Handtekening ouder(s):

O kruis hier aan indien je aansluitend toelatingsproef
wenst af te leggen

woord

Schrijft in voor de kijk-en-doe-dag op donderdag 4 april 2019.

muziek

Lemmensberg 3, 3000 LEUVEN
Tel.: 016 85 24 37
E-mail: info.kso@lemmens.be
Website: www.lemmensinstituut.be
Twitter: @LemmensKSO
Facebook: lemmensinstituutkso

(o.v.):

Lemmensinstituut. Loop een dag mee met onze
leerlingen en raak begeesterd door hun verhalen
en ervaringen. Maak aan de hand van verschillende
lessen en workshops kennis met wat onze muziek- en
woordopleiding zo uniek maakt.

9.30 u.

ontvangst

10.00 u.

lessen/workshops

12.30 u.

warm middagmaal

13.30 u.

lessen/workshops

14.30 u.

pauze

15.00 u.

lessen/workshops

16.00 u.

einde

woord

artistieke wereld van de kunsthumaniora van het

Programma

Dompel je een dag onder in de wonderlijke

Voor muzikanten en woordkunstenaars in spe van 13 tot en met 16 jaar.

Minimumniveau
Middelbare graad 1 aan de academie voor muziek en woord.

muziek

Inschrijven
Stuur bijgevoegde strook voor 21 maart 2019 naar Kunsthumaniora
Lemmensinstituut, Lemmensberg 3, 3000 LEUVEN.
Kostprijs: € 10 (de dag zelf mee te brengen).
Indien een groep/workshop volzet is, kan je inschrijving geweigerd worden.
Muzikanten krijgen de kans om op het einde van de kijk-en-doe-dag
(om 16 u.) een toelatingsproef af te leggen. Indien je deze optie aanvinkt op
de inschrijvingsstrook, sturen we je meer informatie toe per e-mail.

4 april kijk-en-doe-dag

do.

