INFOBROCHURE
2022 - 2023

‘Musicalia’ staat voor Musical in Asse en biedt een deeltijdse opleiding musical aan voor
kinderen, tieners en volwassenen in de gemeente Asse. Inwoner zijn van onze gemeente is echter
geen voorwaarde, integendeel: sommige leerlingen zitten een uur in de wagen om deel uit te
maken van dit unieke concept. Nergens anders in Vlaanderen krijg je immers de garantie om ook
meteen in een productie te mogen staan, we werken dus niet met audities maar bieden iedereen
een plek aan op het podium.
In de musicallessen worden de verschillende disciplines zang, dans en drama afzonderlijk
aangeleerd door verschillende professionele docenten, allemaal afgestudeerd aan een erkend
conservatorium in binnen- of buitenland. Naar het einde van de cursus werken we zo steeds naar
een project toe dat op het einde van elke repetitieperiode getoond wordt aan het grote publiek.
Desondanks het feit dat al onze acteurs uiteraard liefhebbers zijn, omkaderen we de voorstelling
echter zo professioneel mogelijk.
Op die manier proef je als lid binnen onze vereniging van alle aspecten die de musicalwereld
te bieden heeft: naast onze structurele samenwerking met de firma Tim-Group uit EttenLeur (Nederland) die het licht en geluid verzorgd, werken we vaak samen met professionele
muzikanten. Je krijgt dus de kans om deel uit te maken van shows die tot in het kleinste detail
verzorgd zijn: van prachtige kostuums tot grote decors. Alleen jou hebben we nog nodig!
Een overzicht van reeds gerealiseerde projecten in het verleden:
1. TIME-OUT, ‘t Jass en CC Den Horinck
2. GANESHA, zaal Kloosterhof (Mollem)
3. CARLOTTA, CC Den Horinck en CC Asse met Yanni Bourguignon, Wanda Joosten en
Birte Adriaensen in de hoofdrollen
4. DAENS, Florahallen Aalst
5. ALICE IN WONDERLAND, CC Den Horinck
6. FOOTLOOSE, Theater Elckerlyc (Antwerpen)
7. FOOTLOOSE, Capitole Gent met Mark Tijsmans in de hoofdrol
8. DE JOSSEN, Dil’Arte
9. DOMINO, CC Asse
10. OLIVER!, CC Asse
11. PINOKKIO, CC Asse
12. ABBA MANIA, CC Asse
13. DOORNROOSJE, CC Asse
14. SPRING AWAKENING, CC Asse
15. CATCH ME IF YOU CAN, Zinnema
16. ONVROUW, CC Asse
17. SEUSSICAL, CC Asse
18. MUSICAL HIGHLIGHTS, CC Asse
19. ALLEENEGEM, ‘t Jass
20. SHREK, CC Asse
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CONTACTGEGEVENS
Openingsuren secretariaat:

ZATERDAG: 08u50 – 12u30

We zijn enkel telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat en dit op
het volgende telefoonnummer:
0476/28.52.72
E-mails worden twee keer per week behandeld, namelijk op woensdagen en zaterdagen.
Gelieve dus in het achterhoofd te houden dat de wachttijd kan oplopen tot 4 dagen via:
info@musicalinasse.be
Het adres van onze website is:

www.musicalinasse.be

Alle lessen van Musicalia gaan door op onze hoofdsite:
‘t Muzekot
Z5 Mollem 181
1730 Asse
Enkel de lessen voor de instapklas kids, instapklas teens en instapklas volwassenen gaan door op
onze tweede locatie:
Studio M
Stevenveld 16
1730 Asse
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HET TEAM

Geoffrey Debondt
Opleidingshoofd

• Bachelor of Arts: Musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel
• Attest bijzondere muzikale vorming:
afstudeerrichting musical,
Kunsthumaniora Brussel

Floris Devooght
Regisseur (lagere school en tieners)

• Bachelor Musicaltheater,
Fontys hogeschool voor de kunsten Tilburg
• Master Muziektheater,
Fontys hogeschool voor de kunsten Tilburg
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Anne-Sophie Schoonjans
Productieleiding

• Professionele bachelor lerarenopleiding SO,
Odisee CO-hogeschool Sint-Niklaas
• Alumnus Musicalia

Jolijn Antonissen
Regisseur (volwassenen)

• Master in dramatische kunsten – optie Musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel

Janis Van Dorsselaer
Vocal coach (lagere school en tieners)

Nele Kintaert
Vocal coach (volwassenen)

Arne Schögler
Choreograaf (lagere school)

Matthew Michel
Choreograaf (tieners)

Laure Ven
Choreograaf (volwassenen)
Docent instapklas

Kirsten De Smet
Choreograaf (zomerkampen)

• Bachelor Muziektheater,
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg
• Educatieve bachelor musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel

• Koninklijke balletschool van Antwerpen
• Bachelor in de hedendaagse dans, Koninklijk
Conservatorium - AP Hogeschool Antwerpen
• Specifieke lerarenopleiding dans, Koninklijk
Conservatorium - AP Hogeschool Antwerpen

• Professionele bachelor musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel
• Educatieve bachelor musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel

• Professionele bachelor musical,
Koninklijk Conservatorium Brussel
• Educatieve master muziekpedagogie,
LUCA School of arts - Lemmensinstituut

• Bachelor Musicaltheater,
Fontys Hogeschool voor de kunsten Tilburg
• Master Muziektheater,
Fontys hogeschool voor de kunsten Tilburg

• Koninklijke Balletschool van Antwerpen
• Bachelor in de hedendaagse dans, Koninklijk
Conservatorium - AP Hogeschool Antwerpen
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HET TEAM

Laure Campion
Muzikale leiding (lagere school en tieners)
• Master of Arts in de muziek: piano,
Koninklijk Conservatorium Brussel
• Master na Master of Arts in de muziek: zang,
Koninklijk Conservatorium Brussel

David Bracke
Muzikale leiding (volwassenen)

• Master in de muziek: piano en kamermuziek,
Koninklijk Conservatorium Gent

Hélène Kamers start in september aan het
Charles Van den Broucke
Repetent

• Master in de muziek: piano,
Koninklijk Conservatorium Gent
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tweede jaar van haar singer/master opleiding
bij Universal Voice onder leiding van Alberto Ter
Doest. Hierdoor zal zij komend schooljaar even
geen zanglessen meer kunnen geven bij Musicalia.
Janis Van Dorsellaer zal haar intussen vervangen
nu zij terug in België is. Wij wensen Hélène alvast
heel veel succes toe en kijken er naar uit haar
opnieuw te mogen verwelkomen vanaf
het schooljaar 2023-2024!

We zijn ontzettend fier op onderstaande leerlingen die reeds hun eerste stappen in de
professionele wereld hebben gezet door hun deelname aan onderstaande producties:
- Yanni Bourguignon: rol van Cédric in Familie (Zodiak Belgium)
- Joren Houtevels: De Buurtpolitie VIPS (Zodiak Belgium)
- Anne-Laure Schoonjans: Samson & Gert Kerstshow (Studio 100), Ketnetmusical: Team Up
(Studio 100) en Vloglab (DPG Media)
- Leonie Van Gool: Ketnetmusical: Knock Out (Studio 100)
- Francis Geeraert: The Sound of Music (Music Hall) en de Ridders van de Ronde Keukentafel
(Deep Bridge)
- Tijmen Van Damme: The Sound of Music (Music Hall) en de rol van kleine Lars in Familie
(Zodiak Belgium)
- Mathieu Van Nieulande: de Ridders van de Ronde Keukentafel (Deep Bridge)
- Sam De Smedt: Het Geheim Van Te Veel Torens (Deep Bridge)
- Hanne Lefever: bezitter van het Golden Ticket in Charlie and the Chocolate Factory
(Deep Bridge)
Daarnaast slaagden reeds tal van onze alumni voor het toelatingsexamen musical aan meerdere
conservatoria, ook in het buitenland. Voor wie een professionele droom heeft binnen het
musicallandschap, biedt Musicalia dus de perfecte voorbereiding.

Infobrochure 2022-2023
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STRUCTUUR

De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd. Hieronder vindt u een overzicht:

INSTAPKLAS
KIDS: Lagere school (vanaf tweede leerjaar of wanneer het kind kan lezen en schrijven)
TEENS: Middelbaar en hogeschool-/universteitsstudenten
VOLWASSENEN: 18 - 65 JAAR
Iedere nieuwe leerling wordt geacht eerst een volledig schooljaar les te volgen in één van
onze instapklassen. Op die manier beschik je over de juiste basis om door te stromen naar de
productieklassen het schooljaar dat daarop volgt.
Elke potentiële leerling heeft recht op twee gratis proeflessen. Dit doen we om een
weloverwogen keuze te kunnen maken zodat het gevraagde engagement zeker wordt nageleefd.
Let wel: Om de kwaliteit van onze opleiding te kunnen blijven garanderen, worden er slechts
20 leerlingen per klas toegelaten. We raden je dus aan om de inschrijving meteen te voltooien
indien je zeker wilt zijn van een plaatsje want VOL = VOL in september.
(Geldige inschrijving = inschrijvingsfiche bezorgd + betaling in orde)

PRODUCTIEKLASSEN
KIDS: 2015-2012

TEENS: 2007-2006

KIDS GEVORDERDEN: 2011-2010

TEENS GEVORDERDEN: 2005-2004

JUNIORS: 2009-2008

VOLWASSENEN

Tweede leerjaar - Derde leerjaar - Vierde leerjaar

Vijfde leerjaar - Zesde leerjaar

1ste middelbaar - 2de middelbaar

Derde middelbaar - Vierde middelbaar

Vijfde middelbaar - Zesde middelbaar

18 - 65 jaar

KALENDER
De algemene regel is dat we de officiële schoolkalender van het reguliere onderwijs in
Vlaanderen volgen. Er wordt dus geen les gegeven tijdens de vakanties, op feestdagen en
bijhorende brugdagen. Enkel generale weken of extra repetities voor producties kunnen hierop
een uitzondering vormen maar worden steeds op voorhand meegedeeld.
Wat houdt dit concreet in?
Vb. Herfstvakantie: maandag 31 oktober 2022 – zondag 6 november 2022
We geven dan nog les op zaterdag 29 oktober, maar niet op zaterdag 5 november.
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LESSENROOSTER
MAANDAG
19u00 – 20u00
20u10 – 21u10
21u20 – 22u20

VOLWASSENEN
Zang
Dans
Spel

ZATERDAG
10u00
11u10
12u10
13u00
14u10
15u20
16u30

–
–
–
–
–
–
–

11u00
12u10
13u00
14u00
15u10
16u20
17u30

INSTAPKLAS
Kids zang
Kids dans
Lunch
Teens zang
Teens dans
Volwassenen zang
Volwassenen dans

* Let wel:

De cursus instapklas volwassenen
loopt af na het huidige project:
‘I love you, you’re perfect now
change!’. Vanaf begin april 2023
stroomt deze groep reeds door
naar de productieklassen.

ZATERDAG
VOORMIDDAG
09u00 – 10u00
10u10 – 11u10
11u20 – 12u20

KIDS
Zang
Spel
Dans

KIDS GEVORDERDEN
Dans
Zang
Spel

TEENS
Zang
Spel
Dans

TEENS GEVORDERDEN
Dans
Zang
Spel

JUNIORS
Spel
Dans
Zang

NAMIDDAG
13u00 – 14u00
14u10 – 15u10
15u20 – 16u20
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INSCHRIJVINGSGELD
Semester 1

Semester 2

Instapklas Kids

200 EUR

300 EUR

Instapklas Teens

200 EUR

300 EUR

Instapklas Volwassenen

200 EUR

* 350 EUR

Kids

250 EUR

350 EUR

Kids Gevorderden

250 EUR

350 EUR

Juniors

250 EUR

350 EUR

Teens

250 EUR

350 EUR

Teens Gevorderden

250 EUR

350 EUR

Volwassenen

250 EUR

350 EUR

LIDGELD

Bij aanvang van ieder schooljaar betaal je bovenop het lesgeld 50 euro lidgeld. Dit dient om onze
vaste kosten mee te vergoeden waaronder je verzekering. Dit is wettelijk verplicht en het bedrag
kan in twee keer teruggevorderd worden via jouw mutualiteit, deze documenten kan je afhalen
op het secretariaat in september en in januari.

LESGELD

Inschrijvingsgeld dient gestort te worden voor 31/08/2022 via onderstaand rekeningnummer
met bijhorende vermelding. Let op: Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Per les betaal je slechts 5 euro, al dient het totale bedrag steeds per semester te worden
betaald. Indien nodig kan er een afbetalingsplan worden aangevraagd via het secretariaat om
de bedragen per semester op te splitsen en in delen af te lossen. Het lidgeld van 50 euro dient
echter meteen betaald te worden en staat ook los van onderstaande familieregeling, per maand
betaal je dan nog maximum 60 euro en dit van september tot en met juni.

FAMILIEREGELING

Gezinnen kunnen per semester gebruik maken van de familieregeling: elk eerste gezinslid
betaalt bovenstaande prijs. Een tweede gezinslid dat zich ook inschrijft, krijgt 25 euro korting per
semester op de standaardprijs. Een daaropvolgend gezinslid krijgt 50 euro korting, enzovoort.

SOCIALE REGELING

Indien u met stukken kunt aantonen in een kwetsbare situatie te zitten en een motivatiebrief
van de leerling bezorgt aan het opleidingshoofd, bekijken wij graag samen met de werkgroep
sponsoring of we eventueel met eigen middelen kunnen tegemoet komen in het inschrijvingsgeld
van de betrokken leerling. Zo hoopt Musicalia ook kwetsbare en getalenteerde jongeren hun
droom bij ons te laten waarmaken!
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BETALINGSGEGEVENS
Rekeningnummer: BE30 0017 4538 0311
Vermelding: ‘voornaam_familienaam_semester1’ of ’voornaam_familienaam_semester2’
Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsfiche in te vullen en door te sturen naar
info@musicalinasse.be. U kan ook langskomen op het secretariaat om dit in orde te brengen.

Geldige inschrijving =
Ingevulde inschrijvingsfiche + betaald inschrijvingsgeld

Infobrochure 2022-2023
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PROJECTEN
TEENS, TEENS GEVORDERDEN ’GREASE’:
Dinsdag 13 tot zondag 18 september 2022
Grease vertelt het
bekende verhaal over
Danny en Sandy die
samen een romantische
zomer hebben beleefd.
Op de eerste dag van het
nieuwe schooljaar blijken
ze tot hun verbazing bij
elkaar in de klas te zitten. De stoere Danny
schaamt zich voor zijn vrienden, de T-Birds,
en ziet Sandy niet meer staan. Daarop besluit
zij lid te worden van de stoere Pink Ladies.
Danny moet kiezen tussen zijn maten en zijn
voormalige liefje met onderlinge rivaliteit
en teleurstelling tot gevolg. Een grote
danswedstrijd brengt de twee weer samen
op de dansvloer. Even later verandert Sandy
op een manier die niemand had kunnen
vermoeden. De film uit 1978 met John Travolta
en Olivia Newton-John in de hoofdrollen
geldt als één van de meest succesvolle films
aller tijden en leverde vele hits op als ‘You’re
The One That I Want’, ‘Greased Lightning’ en
‘Hopelessly Devoted To You’.

VOLWASSENEN “I LOVE YOU, YOU’RE
PERFECT NOW CHANGE!”:

• zaterdag 10/9 & zondag 11/9:
10u-18u repetitie op Musicalia
• dinsdag 13/9: 18u-22u montage,
binnen om 17u
• woensdag 14/9: 14u-22u doorloop,
binnen om 13u
• donderdag 15/9: 18u-22u generale repetitie,
binnen om 17u
• vrijdag 16/9: voorstelling om 20u,
binnen om 17u
• zaterdag 17/9: voorstelling om 20u,
binnen om 17u
• zondag 18/9: voorstelling om 15u,
binnen om 12u

• zaterdag 25/3 & zondag 26/3:
10u-18u repetitie op Musicalia
• dinsdag 28/3: 19u-23u montage,
binnen om 18u
• woensdag 29/3: 19u-23u doorloop,
binnen om 18u
• donderdag 30/3: 19u-23u generale repetitie,
binnen om 18u
• vrijdag 31/3: voorstelling om 20u,
binnen om 17u
• zaterdag 1/4: voorstelling om 20u,
binnen om 17u
• zondag 2/4: voorstelling om 15u,
binnen om 12u

Deze voorstelling speelt in CC Asse.

Deze voorstelling speelt in CC Asse.

Tickets: www.ccasse.be/grease

Tickets: www.ccasse.be/
iloveyouyoureperfectnowchange
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Dinsdag 28 maart tot zondag 2 april 2023
Een musical over liefde in
al haar facetten.
(Her)beleef op een
grappige manier de
hoogte- en dieptepunten
van daten en romantiek.
(Her)ontdek samen
met de cast het plezier
van een eerste date, huwelijk, minnaars,
baby’s, echtgenoten, echtgenotes,… en
schoonouders. De cast vertolkt samen zestig
rollen en komische typetjes met als doel zo
herkenbare situaties over de vurige jacht
op liefde en de aanhoudende drang van
zoekende vrijgezellen naar een – al dan niet
- nieuwe relatie te creëren. De show neemt
al de geheime gedachten onder de loep die
we allemaal wel eens hebben gehad, maar
niet meteen durven toegeven. Deze OffBroadway musical uit 1996, geschreven door
Joe DiPietro en Jimmy Roberts is in New York
meer dan 5000 x opgevoerd en daardoor erg
geliefd onder de musicalkenners.

NAJAARSBENEFIET

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we een bekende musicalster uit als centrale gast op onze najaarsbenefiet: het Café Chantant. In het verleden mochten we reeds grote namen als Deborah De
Ridder, Ann Van den Broeck, Anne Mie Gils en Michiel De Meyer ontvangen. Met wie jullie deze
keer samen op het podium zullen staan, houden we nog even geheim maar leg alvast je stijlvolle
zwarte outfit met rood accent klaar om te schitteren op het podium tijdens het eerste deel van
deze show! Na de pauze zingt onze centrale gast vervolgens zijn of haar grootste en mooiste liederen uit diens carrière en nemen jullie plaats in de zaal. Een onvergetelijke avond en een gezellig
samenzijn met alle andere leden en hun families! Ook sympathisanten zijn meer dan welkom uiteraard, gezien de opbrengst van dit evenement traditiegetrouw wordt gebruikt om decors, rekwisieten en kostuums voor onze volgende producties mee aan te kopen, gezien de ticketinkomsten dit
niet allemaal kunnen dekken.
● Donderdag 24 november: 17u-23u (chronologisch per klas, een schema volgt)
● Vrijdag 25 november: 18u binnen, 20u voorstelling
Tickets: www.ccasse.be/cafechantant

Café Chantant
25 november 2022 - 20u00

25 november
2022
INSTAPKLASSEN
- ‘FAME’

- 20u00

CC ASSE

Dit is de jaarlijkse slotshow van onze drie instapklassen (ook de volwassenen, desondanks het feit
dat zij vroeger naar de productieklassen overstappen) met het mooiste materiaal waar zij tijdens
hun vooropleiding het afgelopen schooljaar aan gewerkt hebben begeleid en dit begeleid door
een live-pianist!
1 en 2 juni ‘s avonds repetitie tussen 17u en 21u
● 3 juni repetitie van 13u tot 18u en show om 20u
Tickets: www.ccasse.be/fame
●

3 JUNI 2023

20 UUR ❘ ZAAL DEN HORINCK (ZELLIK)

MET
LIVE-PIANIST!

INFO & TICKETS VIA WWW.CCASSE.BE/FAME
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SECRET PROJECT
Blokkeer 13 mei 2023 tot en met
21 mei 2023 alvast in je agenda.
Bereid je voor op een ongelofelijk
groepsspektakel samen!
De geschiedenis herhaalt zich...

VOORJAARSBENEFIET

Met live optredens

van al onze leerlingen!

CC DEN HORINCK

24 JUNI 2023: 18U-22U

ZOMERKAMP
WAAR?

KIDS 8-12J & TEENS 13-18J:

zondagavond 31 juli tem vrijdag 5 augustus 2023
(in 2 aparte groepen)

Destelheide - vzw ADJ
Destelheidestraat 66
1653 Dworp

FU
ACT N
PROG IVITY
RAM
S

MUSICALKAMP
> De stage gaat door in Vormingscentrum Destelheide en is steeds

met overnachting alsook een eindvoorstelling voor de ouders,
familie en vrienden op vrijdag om 20u in een pop-up theater.
> Ons musicalkamp staat open voor iedereen, dus ook voor
externen zonder enige ervaring die een eventuele instap
overwegen en al even van de smaak te pakken willen krijgen
of gewoon een hele leuke week vol zang, dans en spel willen
beleven!
Inschrijven? Mail naar info@musicalinasse.be of bel 0476/285.272
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REGLEMENT
AANWEZIGHEDEN

We verwachten dat je steeds in alle lessen aanwezig bent en huiswerk of andere activiteiten
dus rond je opleiding bij ons plant. Elke AFWEZIGHEID dient MINSTENS 7 DAGEN OP
VOORHAND VIA E-MAIL gemeld te worden zodat de docenten hiermee rekening kunnen
houden bij het opstellen van hun wekelijkse repetitieplanning. Bij meer dan vijf onwettige
afwezigheden (dus zonder dit minstens 7 dagen op voorhand via e-mail te laten weten) per jaar
kan Musicalia beslissen om de opleiding voor jou stop te zetten.

UITZONDERINGEN

1) Ziekte en kwetsuren
Indien je een kwetsuur hebt opgelopen, dienen wij hiervan op de hoogte gesteld te worden en
blijf je in de mate van het mogelijke de lessen meevolgen. Ook dansrepetities worden meegevolgd
achteraan op een stoel in de juiste kijkrichting, dit om alle gemaakte afspraken met de rest van de
groep te kennen.
2) Examens
Tijdens de examenperiodes in december en juni wordt er standaard geen lesgegeven aan onze
middelbare scholieren. Indien je met Pasen ook examens hebt, dienen wij dit tijdig te weten.
LET OP: Afwezigheden omwille van huiswerk worden niet aanvaard. Plannen is de boodschap!
3) Schoolreizen
Schoolreizen dienen meteen aan het begin van elk schooljaar te worden meegedeeld.
4) Vakanties
Gelieve ons tijdig op de hoogte te brengen wanneer je een les zou missen door vroegtijdig op
vakantie te vertrekken. Toch vragen wij met aandrang om rekening te houden met de officiële
schoolkalender en dus telkens pas zondag te vertrekken wanneer je zaterdag nog les hebt.
Je verwittigt je afwezigheid steeds via mail: info@musicalinasse.be

VERPLICHTE AANWEZIGHEID GENERALE WEEK

Je aanwezigheid tijdens de generale week is verplicht op alle repetities. We verwachten dus dat je
die week op zondag bijvoorbeeld voor één keer niet naar de scouts gaat en ook andere hobby’s
laat vallen om ‘s avonds bij ons in theater te kunnen zijn. Indien je niet op iedere repetitie van
de generale week aanwezig bent geweest, mag je niet deelnemen aan de voorstellingenreeks.
Daarnaast wordt er uiteraard verwacht dat je aan iedere voorstelling van de voorstellingenreeks
deelneemt.

ELK PROJECT WORDT AFGEWERKT

Wie een engagement aangaat aan het begin van een schooljaar doet dit tot op het einde van
het geplande project, ook als dit het einde van een schooljaar zou overschrijden. Het is dus niet
toegestaan om tijdens het repetitieproces de opleiding stop te zetten en zo de overeenkomst
vroegtijdig te verbreken. Indien dit toch het geval is, ben je verplicht het lesgeld te blijven
betalen tot aan de première om alle al dan niet geplande (extra) kosten mee te dekken.
Je dient deze regel bovendien te ondertekenen bij jouw inschrijving. Bij betwisting is uitsluitend
het vredegerecht van Asse bevoegd.
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ALLE COMMUNICATIE VIA SECRETARIAAT

Musicalia beschikt over een secretariaat. Alle communicatie gebeurt dan ook via dit kanaal.
Specifieke berichten voor een docent worden ook via deze weg doorgespeeld naar de betrokken
personen. U kan ons tijdens de openingsuren zowel telefonisch als via mail contacteren.
0476 28 52 72 - info@musicalinasse.be
Rechtstreeks contact opnemen met een docent via de sociale media of privé gsm is dus in
geen geval toegestaan! Daarnaast kan er voor specifieke vragen of bij ernstige problemen ook
rechtstreeks contact worden opgenomen met het opleidingshoofd via e-mail naar:
geoffrey@musicalinasse.be

UNIFORM EN VOORKOMEN

We verwachten een verzorgd voorkomen waarbij juwelen (armbanden, kettingen, uurwerken,
grote oorringen, piercings, ringen, …) niet worden toegestaan. Musicalia kiest daarmee naast
discipline en gelijkheid alsook voor beleefdheid en respect, zowel naar haar docenten als naar de
medeleerlingen toe.
Het uniform is verplicht voor elke leerling (uitgezonderd productieklas volwassenen) en wordt
iedere les voor aanvang gecontroleerd:
- Zwarte T-shirt
- Zwarte Hoodie van Musicalia (te verkrijgen via het secretariaat)
- Zwarte maillot of korte broek (vanaf de tieners is een jazzbroek ook toegestaan)
- Zwarte jazzschoenen (met groepskorting te verkrijgen via het secretariaat)
- Jongens: verzorgde snit of indien lang haar vastgebonden en dus uit de ogen.
- Meisjes: het haar in een dot of vastgebonden in een staart met zwarte elastiek en losse 		
plukken wegwerken met schuivertjes of gel/haarlak.

LESMATERIAAL

De leerlingen hebben volgend materiaal nodig tijdens de lessen:
- Zwarte ringmap voor al je partituren en script
- Pennenzak met daarin: potlood, slijper, gom, balpen en fluostiftt

PRIVACYVERKLARING

Naar aanleiding van de nieuwe privacywet stelde Musicalia een privacyverklaring op. Deze is
na te lezen via de website. Elk lid of ouder/voogd van een minderjarig lid wordt verwacht deze
gelezen te hebben. Bij de inschrijving in onze vereniging verklaart u tevens akkoord te gaan
met deze verklaring. Indien dit niet het geval is, kan je jammer genoeg geen deel uitmaken van
onze musicalopleiding. Het gebruik van publiek beeldmateriaal (foto of video) is nu eenmaal een
belangrijk onderdeel bij het maken van onze publieke voorstellingen en we kunnen hier geen
uitzonderingen op maken.
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Inschrijvingsfiche Musicalia 2022 - 2023
INSTAPKLAS
Ingevuld meebrengen naar het secretariaat of mailen naar info@musicalinasse.be
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres
Evt. Adres 2
Naam moeder
GSM moeder
E-mailadres moeder
Naam vader
GSM vader
E-mailadres vader
Indien eigen GSM
Indien eigen e-mailadres
O Instapklas Kids zaterdag

O Instapklas Teens

Hierbij verklaar ik mij aan het volledige reglement (zie pagina 15 en 16) in deze infobrochure te houden
alsook kennis te hebben genomen van de sancties omtrent het vroegtijdig stoppen van de opleiding.*
Tot slot bevestig ik aanwezig te zullen zijn tijdens alle repetities en voorstellingen van de generale weken.
Ik bevestig bovendien dat ik de privacyverklaring van Musicalia heb gelezen en ga akkoord dat Musicalia
mijn gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.

Datum:
Handtekening beide ouders/voogd,

Handtekening leerling,

* Indien je de opleiding vroegtijdig stopzet, ben je verplicht het lesgeld te blijven betalen tot aan de première van het geplande
project waarvoor je je hierbij engageert.
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Inschrijvingsfiche Musicalia 2022 - 2023
PRODUCTIEKLAS
Ingevuld meebrengen naar het secretariaat of mailen naar info@musicalinasse.be
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres
Evt. Adres 2
Naam moeder
GSM moeder
E-mailadres moeder
Naam vader
GSM vader
E-mailadres vader
Indien eigen GSM
Indien eigen e-mailadres
O Kids

O Teens

O Kids gevorderden

O Teens gevorderden

O Juniors

Hierbij verklaar ik mij aan het volledige reglement (zie pagina 15 en 16) in deze infobrochure te houden
alsook kennis te hebben genomen van de sancties omtrent het vroegtijdig stoppen van de opleiding.*
Tot slot bevestig ik aanwezig te zullen zijn tijdens alle repetities en voorstellingen van de generale weken.
Ik bevestig bovendien dat ik de privacyverklaring van Musicalia heb gelezen en ga akkoord dat Musicalia
mijn gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.
Datum:
Handtekening beide ouders/voogd,

Handtekening leerling,

* Indien je de opleiding vroegtijdig stopzet, ben je verplicht het lesgeld te blijven betalen tot aan de première van het geplande
project waarvoor je je hierbij engageert.
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Inschrijvingsfiche Musicalia 2022 - 2023
VOLWASSENEN
Ingevuld meebrengen naar het secretariaat of mailen naar info@musicalinasse.be
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres
GSM-nummer
E-mailadres
O Musical Volwassenen
Hierbij verklaar ik mij aan het volledige reglement (zie pagina 15 en 16) in deze infobrochure te houden
alsook kennis te hebben genomen van de sancties omtrent het vroegtijdig stoppen van de opleiding.*
Tot slot bevestig ik aanwezig te zullen zijn tijdens alle repetities en voorstellingen van de generale weken.
Ik bevestig bovendien dat ik de privacyverklaring van Musicalia heb gelezen en ga akkoord dat Musicalia
mijn gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.
Datum:
Handtekening,

* Indien je de opleiding vroegtijdig stopzet, ben je verplicht het lesgeld te blijven betalen tot aan de première van het geplande
project waarvoor je je hierbij engageert.
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Inschrijvingsfiche Musicalia 2022 - 2023
INSTAPKLAS VOLWASSENEN
Ingevuld meebrengen naar het secretariaat of mailen naar info@musicalinasse.be
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres
GSM-nummer
E-mailadres
O Musical Instap Volwassenen
Hierbij verklaar ik mij aan het volledige reglement (zie pagina 15 en 16) in deze infobrochure te houden
alsook kennis te hebben genomen van de sancties omtrent het vroegtijdig stoppen van de opleiding.*
Tot slot bevestig ik aanwezig te zullen zijn tijdens alle repetities en voorstellingen van de generale weken.
Ik bevestig bovendien dat ik de privacyverklaring van Musicalia heb gelezen en ga akkoord dat Musicalia
mijn gegevens bewaart en verwerkt volgens deze verklaring.
Datum:
Handtekening,

* Indien je de opleiding vroegtijdig stopzet, ben je verplicht het lesgeld te blijven betalen tot aan de première van het geplande
project waarvoor je je hierbij engageert.
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