Zet jij de
kunstwereld
opnieuw
op zijn kop?
Schrijf je in vanaf
woensdag 2 juni - 10 uur op
gavoorkunst.be
Vanaf 10 euro voor
een volledig schooljaar!

Kom naar onze kennismakingsdagen en eindejaarstentoonstelling!

GAVOORKUNST.BE

O3

Vertellen en
toneel spelen?
Tweede graad kinderen* 8 – 11 jaar
4 jaar x 1 lesuur per week
 Woordkunst - Drama

O1

O4

Eerste graad kinderen* 6 – 7 jaar
2 jaar x 2 lestijden per week

Tweede graad* 8 – 11 jaar
4 jaar x 2 lesuren notenleer
+ 1 lesuur instrument/ zang

Tekenen of
animatiefilm?
 Beeldatelier
Tweede graad kinderen* 8 – 11 jaar
4 jaar x 2 lestijden per week
 Beeldatelier
 Audiovisueel atelier (animatiefilm)

Muziek maken?

Keuze uit
accordeon, altviool, basgitaar, cello, contrabas, diatonische accordeon, doedelzak,
draailier, dwarsfluit, elektrische gitaar, fagot, folkviool, gitaar, harp, hobo en althobo,
hoorn, klarinet, klavecimbel, klavierklas, orgel,
piano, saxofoon, saz, slagwerk, trombone,
tuba, trompet, viool en zang

O2

O5

Kleuterdansatelier * 4 – 5 jaar
1 lesuur per week

Initiatie * 6 – 7 jaar
2 jaar x 1 lesuur per week

Dansen?

Eerste graad * Dansinitiatie * 6 – 7 jaar
1 lesuur per week
Tweede graad * Danslab * 8 – 11 jaar
2 lesuren per week

Even kennismaken!
Kom naar onze kennismakingsdagen op
2, 4, 5 of 7 juni! We geven je graag meer
uitleg bij de mogelijkheden!
 woe 2 juni - 17.30 - 19.30
Oudsbergen - Ichterplein
speelplaats Sint-Lambertusschool
 vrij 4 juni - 17.30 - 19.30
Diepenbeek
speelplaats Gemeenteschool

Wist je dat...
…wij ook klasjes hebben in:

 za 5 juni - 10.00 - 14.00
Genk - binnenplein stadhuis
 ma 7 juni - 17.30 - 19.30
Kortessem - speelplaats school de Klok
Of kom naar onze eindejaarstentoonstelling in de academie voor Beeldende Kunst
& Media van 19 tot 27 juni.

 Kunstenbad
(muziek, woord, dans, beeld en media)

Check voor concrete uurroosters en meer uitleg over het aanbod www.gavoorkunst.be

 Maar ook in Kortessem, Oudsbergen en
Diepenbeek.
…je gratis proeflessen kan volgen
…je kan inschrijven tot 30 september

Kan je nog niet kiezen?
 Kidsacademie (muziek en woord)

 Bret, Boxberg, Hoevenzavel/
Waterschei i.s.m. de buitenschoolse
kinderopvang.

Hoeveel kost het?
Doelgroep

Tarief

Kinderen onder 12 jaar

€ 87

Kinderen onder 12 jaar
met recht op verminderd tarief.

€ 45

Kinderen onder 12 jaar
met VT-statuut*

€ 10

Bij lessen muziek en woord komt er, afhankelijk van
de gekozen richting, nog een kost bij voor lesboekjes. Bij muziek volgt ook nog een kost voor huur of
aankoop van een instrument.
Meer info op www.gavoorkunst.be.  
*VT-statuut = recht op verhoogde tegemoetkoming. Maak in dit geval een afspraak bij Rap Op
Stap Genk voor je inschrijving via 011 23 24 95, zitdagen op donderdag 9-16u, even weken campus O³,
oneven weken De Sfeer. Breng je attest verhoogde
tegemoetkoming mee, dat je verkrijgt bij je ziekenfonds.

Wanneer heb jij of je kind recht
op verminderd tarief?
Als je voldoet aan één van
volgende voorwaarden:
 Je bent nog geen 18 jaar in 2021 én iemand van jouw gezin heeft al inschrijvingsgeld betaald in dezelfde of een andere academie.
 Je bent nog geen 18 jaar in 2021 én je schrijft
je extra in in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
 Je bent uitkeringsgerechtigd volledig
werkloos.
 Je bent werkzoekende.
 Je ontvangt een leefloon.
 Je ontvangt een inkomensgarantie
voor ouderen of je ontvangt een rentebijslag.
 Je bent erkend als persoon met een handicap en ontvangt een tegemoetkoming van
de FOD Sociale Zekerheid.
 Je krijgt een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
 Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin.
 Je hebt het statuut van erkend politiek
vluchteling.
 Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt.
 Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming*.
Voor iedere voorwaarde dien je een bewijs
voor te leggen. Wat als bewijs kan gelden,
vind je op www.gavoorkunst.be/voorwaarden-verminderd-tarief of kan je navragen
bij het secretariaat.

Goed om weten

 Via www.gavoorkunst.be schrijf je online in en voer je de betaling uit. Je kan
ook terecht bij de secretariaten na afspraak (zie onderstaande contactgegevens). Daar betaal je bij voorkeur met bancontact.
 Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming kan voor meer informatie en inschrijving ook terecht bij Rap op Stap vzw
(zie vorige blz.)
 Een inschrijving is enkel geldig mits betalen van het inschrijvingsgeld.
 Voor kinderen jonger dan 14 jaar is het
inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar. Je
krijgt een fiscaal attest thuis gestuurd.
 Het inschrijvingsgeld voor Dans wordt
door de meeste ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald.
 Leerlingen die binnen eenzelfde domein
de lessen in meerdere academies volgen en elders reeds inschrijvingsgeld betaalden, vragen we een administratieve
bijdrage.
 Houd voor een vlotte inschrijving je eID
(of kids-ID) bij de hand.

• GA voor Muziek, Woord & Dans
Stadshuis - Stadsplein 1 - 3600 Genk
T 089 65 39 44
Info@gavoorkunst.be
Openingsuren: www.gavoorkunst.be
• GA voor Beeldende Kunst & Media
Portavida - Welzijnscampus 9 - 3600 Genk
T 089 65 39 62
Info@gavoorkunst.be
Openingsuren: www.gavoorkunst.be

