Voor leerlingen muziek uit de 3e graad

Voor leerlingen muziek uit de 3e graad
die zich willen

pecialiseren

om nog meer te kunnen

itblinken

en hun kunst verder te

affineren

Kunsthumaniora Lemmensinstituut wil jonge, beloftevolle muzikanten met een stevige, brede
algemene achtergrond en kennis, een extra impuls en ondersteuning geven om hun muzikale talent
verder te ontwikkelen.
Voorwaarden om in aanmerking te komen:
- je bent een leerling van Kunsthumaniora Lemmensinstituut in het vijfde of zesde jaar muziek;
- je behaalt goede resultaten voor de algemene vakken én – uiteraard – de artistieke vakken;
- je dient een motivatiebrief in vóór 21 juni van het voorafgaande schooljaar bij de directie met een omschrijving
van de specifieke artistieke doelstelling(en) die je ambieert, een plan van aanpak en de gewenste ondersteuning;
- je doelstellingen en ambities zijn concreet en zullen resulteren in aantoonbare output;
- je dossier wordt positief beoordeeld door de jury.
Mogelijke ondersteuning (ter inspiratie, niet exhaustief/bindend):
- een personal coach die jou ondersteunt bij het uitbouwen van je artistieke loopbaan en je helpt bij de opmaak
van een talentontwikkelingsplan dat vertrekt vanuit je persoonlijke artistieke sterktes, noden, en ambities;
- extra podiumkansen binnen en buiten de school;
- extra samenspelkansen in een (semi-)professioneel ensemble;
- ondersteuning bij een professionele opname;
- een vervolmakingscheque tot max. €500 voor masterclasses, deelname aan wedstrijden,… (niet voor partituren,
instrumenten en toebehoren, vervoerskosten,…);
- mogelijkheid tot meer dan 10 halve dagen afwezigheid op school om artistieke redenen;
- de kans om bijkomende vakken te volgen aan een muziekhogeschool;
-…
De ondersteuning wordt toegekend voor een periode van één semester, één of twee schooljaren.
Een jury zal je aanvraag beoordelen op basis van bovenstaande criteria. Indien ze een positief advies geeft, bepaalt de jury ook de toegekende ondersteuning en termijn.
De jury is samengesteld uit collega’s van de artistieke en algemene vakken van kunsthumaniora Lemmensinstituut
en wordt voorgezeten door de directeur. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

