leren
s
d
n
a
l
r
e
en Ned
n
e
eken!
g
n
i
z
n
n in 7 w
e
e
g
n
m
i
a
z
S
samen
Leer

Je leert samen zingen!
• Een zanglerares van de Academie
Deurne leert je Nederlandstalige
liedjes aan.

Samen zingen en
Nederlands leren!

Academie Deurne

Je hebt les in de
voormiddag.

Kostprijs?
30 euro

• Je zingt de liedjes samen als 		
koor.
• Op het einde van de module is 		
er een toonmoment voor familie,
vrienden en leraars.

Je leert Nederlands!
• Een leraar Nederlands helpt 		
je met instructies over zingen en
zangtechnieken.
• Je luistert naar muziek en 		
spreekt over je gevoelens.
• Samen lees en bespreek je de 		
liedjesteksten en leer je nieuwe 		
woordenschat.

Je krijgt de
liedjesteksten en we
gebruiken de piano op
de muziekacademie.

Meer weten?

www.cvoantwerpen.be

MEER INFO?
www.cvoantwerpen.be
of scan de QR-code

Leslocaties

Prijs

Academie Deurne
Boshovestraat 173, 2100 Deurne
(op wandelafstand van GO! campus
Ruggeveld)

30 euro
(verminderd tarief mogelijk).

Lesmomenten
Van 30 november tot en met 25 januari.
Je hebt elke dinsdagvoormiddag les van 9.30 tot 12.30 u.

Op vrijdagavond 21 januari 2022 is er een try-out op GO! campus
Ruggeveld en op donderdagavond 27 januari 2022 een toonmoment
met publiek in de Muziekacademie.

Niveau Nederlands
Je hebt niveau 1.1 (verlengd) behaald. Je moet
geen zangervaring hebben om mee te doen.

Contact
Heb je vragen over deze opleiding? Ga en langs
het secretariaat op GO! campus Ruggeveld. Of
stuur een e-mail naar info@cvoantwerpen.be.
03 376 12 00
www.cvoantwerpen.be

Scan de QRcode en bekijk
het filmpje
van Ildiko en
haar koor op
de academie!

Open en vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Blijf inspireren en motiveren, da’s ons DNA.
Wil je graag ons team versterken? Dat vernemen
we graag via sollicitatie@cvoantwerpen.be.

V.u. Eddy Hancké, directeur GO! CVO Antwerpen | Niet op de openbare weg gooien.

• Lesmomenten in november: 30/11
• Lesmomenten in december: 7/12, 14/12, 21/12
• Lesmomenten in januari: 11/1, 18/1, 25/1

