
 

 

 

Speel jij mee in de volgende Kunstverkenner-voorstelling? 

 

 
 

Wat is Kunstverkenner? 
 
Kunstverkenner is een succesvolle samenwerking tussen het Sint-Franciscuscollege, de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen en CC MUZE, waar jongeren de 

kans krijgen om zelf theater te spelen.  

Alle leerlingen kunnen aansluiten bij leeftijdsgenoten, ook volwassenen zijn welkom! 



 

 

Eerst eens proeven? 
 

Wil je weten of toneelspelen iets voor jou is, kom dan zeker naar de proeflessen in 
september! 
 

 
 
Juniors 1: 
Leerlingen van 
het 1e 
middelbaar 
 
Juniors 2: 
Leerlingen van 
het 2e 
middelbaar 
 

Proeflessen op 9, 16, 23 en 30 september:  
 
Van 12u15 tot 13u15.  
 
 
 
 
Van 13u15 tot 14u15. 
 
 

Locatie: 
Oude Filmzaal SFC 
 

 
 
 
Vanaf het 3de 
middelbaar 

Contactmomenten op 9, 16, 23 en 30 

september: 

 Woensdag van 18u tot 19u. 

 Vrijdag van 18u tot 19u. heel de maand september. 

Locatie: 
Oude Filmzaal SFC 
 

 

 



 

 
 
 
Deze uren gelden enkel voor de proeflessen 
en contactmomenten in september.  
 

De definitieve lessen duren 2 uur. 
 

Naargelang de inschrijvingen, worden de 
effectieve groepen ingedeeld.  

Spread the word!!  �� 
 
 

 
 

Definitief inschrijven?  
Inschrijven kan op het secretariaat van Academie Beringen* of via www.mijnacademie.be. 
Verdere info over de academie vind je op www.AcademieBeringenTalent.com.  
 

Kostprijs: 
Het inschrijvingsgeld aan de Academie bedraagt: 
 Jonger dan 18 jaar: 76 euro of 52 euro (verminderd tarief**) 
 Ouder dan 18 jaar (tot 25 jaar) of ouder dan 25j met vermindering: 142 euro 
 25 jaar of ouder: 326 euro 

http://www.mijnacademie.be/
http://www.academieberingentalent.com/


Gespreide betaling is mogelijk. 

 
 

□ * Secretariaat van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Harpstraat 14 in Koersel , telefoon 
011 42 42 77. Openingsuren: elke dag van 15u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u.  
□ **Verminderd tarief wordt enkel toegestaan bij afgifte van het juiste attest. 
□ Leerlingen die een studietoelage krijgen, en daarvan een geldig attest kunnen voorleggen, kunnen na 
volgehouden deelname aan de lessen en de voorstelling aanspraak maken op een terugbetaling.  
□ Indien je het moeilijk hebt om dit inschrijfgeld te betalen, geef dan een seintje aan Lut Daniels (coördinator 
Woord van de academie) via Smartschool of e-mail op  lut.daniels@telenet.be of aan Sara Houben (coördinator 
in  het Sint-Franciscuscollege) via Smartschool of e-mail op sara.houben@sfc.be 
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