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*Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse
godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.
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VOOR WIE?

Een nieuwe richting gemaakt op maat van de
musicalliefhebber, waarin alle tools worden aangereikt om te
kunnen doorstromen naar het Hoger Onderwijs in Musical en/
of Muziektheater.

Is musical je grote passie en droom je ervan om zelf als
musicalartiest op het podium te staan? Ben je bereid om
samen te werken en je in te zetten voor alle disciplines,
ook al heb je in sommige misschien nog geen of minder
ervaring? Dan is deze richting zeker iets voor jou!

VISIE
Musical is een relatief jonge maar snelgroeiende podiumkunst
die dans, spel en zang op een doorleefde wijze combineert.
De vloeiende integratie van deze drie pijlers maakt van musical
het werkdomein van de "allround" podiumkunstenaar.
Naast de fragmentarische aanpak van de drie disciplines is
het onze betrachting om de leerlingen onder te dompelen
in integrale projecten om de musical in zijn geheel als
studiedomein aan te bieden.
Onze prioriteit is ervaringsgericht: leerlingen werken mee aan
concerten en publieke toonmomenten, waardoor een basis
aan podiumervaring met geluidsversterking en lichtontwerp
wordt gelegd. Het cross-over aspect van de Kunsthumaniora
Brussel laat dat de studenten musical intensief samenwerken
met de andere afdelingen van de school.

WAT BIEDEN WIJ?
Een professioneel team met mensen uit het werkveld en
docenten uit conservatoria die je vakkundig klaarstomen
om met bagage en zelfvertrouwen eventueel de stap te
wagen naar het Hoger Onderwijs.
Een afdeling die nauw samenwerkt met de Musicalafdeling
van Koninklijk Conservatorium Brussel, de enige
professionele musicalopleiding in Vlaanderen.

LESSENROOSTER
Vertrekkende vanuit het basispakket Muziek (met o.a. 3u
Algemene Muziekleer, 1u Muziektheorie, 2u Zang, 1u Koor)
wordt deze richting aangevuld met 3u Dans (Modern &
Klassiek), 2u Samenspel en 2u AVV & Monologen.

SITUERING
Musical is een relatief jonge maar snelgroeiende
podiumkunst. De vraag naar specifiek opgeleide artiesten
die dans, spel en zang op een doorleefde wijze kunnen
combineren, is evenredig gegroeid.
De vloeiende integratie van deze drie pijlers maakt
van musical het werkdomein van de "allround"
podiumkunstenaar.

Onze website www.kunsthumaniorabrussel.be houdt u op
de hoogte van al onze evenementen (infodag, optredens, ...)
waarop u altijd welkom bent.
Uiteraard staan we u graag persoonlijk te woord.
Coördinator: Roel Peeters

