
stedelijke academie 
voor kunsten 
Maaseik-Bree

inschrijvingen vanaf 1 juni 2022

Instrument leren spelen, 
tekenen en schilderen 

of toneelspelen?

Dat kan bij de Academie in Bree

Stedelijke Academie voor 
Kunsten Maaseik-Bree
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Op 1 september 2022 start het nieuwe schooljaar. 

MINI ACADEMIE ((Atelier)
Vanaf 6 of 7 jaar kan je beginnen met 
muziekinitiatie bij de mini academie. 
Verken op een rustige manier de wonderlijke wereld 
van muziek en zet jouw eerste stappen op het podium.   

MUZIEK (Muziekatelier)
Als je 8 jaar bent dan kan je starten met de 
opleiding muziek.  Hier heb je 2 lesmomenten per week en 
je kan onmiddellijk het instrument kiezen dat je wil leren 
bespelen. 

Academie Bree
Kloosterstraat 13 - 3960 Bree

Tel: 089 84 85 66
academie@bree.be

BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

(Beeldatelier) 
 

Kan je goed tekenen of schilderen? Hou je van knutselen? 
Dan is deze richting iets voor jou. Elke week kan je je talenten 
komen ontplooien en echte meesterwerken creeëren. 
Inschrijven kan vanaf 6 jaar. 

aanbod academie bree

Schrijf online in vanaf 1 juni 2022 via

www.mijnacademie.be

WOORDKUNST - DRAMA

(Woordatelier) 

Droom je er wel eens van om zelf op een podium te staan en 
toneel te spelen of leuke teksten voor te dragen? Kom dan 
naar de lessen woordkunst en drama. Inschrijven kan vanaf 
8 jaar.



Academie Bree
Kloosterstraat 13 - 3960 Bree

Tel: 089 84 85 66
academie@bree.be

Bij Beeldende Kunsten kan je instappen in de groep van jouw leeftijdscategorie bv. 1ste-3de leerjaar. 
Als je kiest voor de opleidingen muziek en/of  woord dan moet je altijd starten in het 1ste jaar. 

De Mini Academie is enkel voor kinderen van 6 en 7 jaar (initiatie).

aanbod academie bree

Bree (Ontmoetingscentrum)           

. wo 13.00 u - 14.40 u: 1ste, 2de, 3de leerjaar         

. wo 14.50 u - 16.30 u: 4de, 5de, 6de leerjaar                   

. wo 17.00 u - 20.30 u: 1ste t/m 6de middelbaar

. do 15.45 u -17.25 u:  1ste, 2de, 3de leerjaar  

. vr  17.00 u - 20.30 u:  1ste t/m 6de middelbaar

. za  9.00 u - 10.40 u: 1ste, 2de, 3de leerjaar

. za  10.50 u - 12.30 u: 4de, 5de, 6de leerjaar

Opitter (Basisschool De Wissel)           

. di  15.30 u - 17.10 u: 1ste, 2de, 3de leerjaar     

. di  17.20 u - 19.00 u: 4de, 5de, 6de leerjaar                  

Muziek (Muziekatelier - vanaf 8j.)

Bree (Ontmoetingscentrum)           

. ma  16.00 u - 18.00 u: 1ste jaar

. ma  18.00 u - 20.00 u: 2de jaar      

. di  17.00 u - 19.00 u: 3de jaar     

. wo  13.00 u - 15.00 u: 4de jaar 

. vr  16.00 u - 18.00 u:  1ste jaar 

Woord (Woordatelier - vanaf 8j.)

Bree (Ontmoetingscentrum)           

. ma 15.45 u - 16.45 u: 1ste  en 2de jaar lager         

. ma 16.45 u - 17.45 u: 3de en 4de jaar lager

. ma 17.45 u - 19.45 u: middelbaar groep 1

. ma 18.45 u - 20.45 u: middelbaar groep 2

Mini Academie (Atelier - vanaf 6j.)

Bree (Ontmoetingscentrum)           

. di 16.00 u - 17.00 u: 1ste  en 2de jaar         

Beeldende & Audiovisuele kunst en (Beeldatelier -vanaf 6j.)

* verminderd tarief: voor 2de en volgende kinderen 
van hetzelfde gezin. Er zijn ook kortingen bij meerdere opleidingen en 
sociale kortingen.

Schrijf online in vanaf 1 juni 2022 via

www.mijnacademie.be

normaal tarief: € 89verminderd tarief: € 64*

Kostprijs schooljaarvoor jongeren tot 18j



Ki-jk doa! 

Inloopmoment zondag 12 juni 13.30u – 16.00u

eindeja
arsexpo 21-2
2

Afdeling Beeldende kunsten 
Bree en Opitter

presenteert:
eindejaarsexpo

Doorlopend te bekĳken
Cultuurhuis Zeepziederĳ

Malta 11 - Bree
etalage zĳgevel
10/06 t/m 20/06

Stedel i j ke Academie 
voor Kunsten Maase ik


