We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
Nog
helped
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house!” - Annie D. Balitmore
Annelies Heyvaert

vraaghetaanjufannelies@gmail.com
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Thema’s 2016-2017


Wat is AMC?
AMC is de afkorting van Algemene Muziek Cultuur. Het is het basisvak dat je krijgt in de Middelbare graad. AMC is een zware benaming die
alles wat maar met muziek te maken heeft bundelt. Het laat je kennismaken met de brede waaier
aan muziekstijlen, -vormen, en -genres. Luistervoorbeelden en filmfragmenten onderbouwen de
theorie. Bovendien illustreert de AMC les dit alles
met concertbezoeken, uitstappen naar historische
plaatsen en musea, kijkjes achter de schermen
van operagebouwen, theater, opera’s. AMC is
eerder een ‘doe’vak. Hiermee wordt bedoeld dat
de leerlingen de nieuw aangeboden leerstof telkens verwerken in projecten: filmpjes maken, liederen bewerken, toneeltjes in elkaar steken… .
Het is de bedoeling dat de leerlingen de leerstof
op een zo creatief mogelijke manier verwerken.


Duur: 1 x 1u/w (Woe-Vilvoorde, Zat-Elewijt)



AMC 1: 16u Vilvoorde / 11u30 Elewijt



AMC 2: 17u Vilvoorde



AMC 3: 19u Vilvoorde



AMC V: 20u—22u Vilvoorde (om de 2 weken)

Concertreeks AMC
Meer informatie over prijs en uitstappen krijgt u
bij het begin van het schooljaar.

AMC Derde jaar

Boem, paukeslag!

We gaan op reis door de wereld van het ritme. Je
komt in contact met exotische ritmiek van Afrika
tot in India. Er wordt naar hartenlust geswingd,
gesyncopeerd, “gesambad”, ge-cross-rythmed”...alles met aandacht voor timing en tempo.
Je eigen instrument wordt mee geïntegreerd in
deze lessen en je maakt kennis met typische
ritmische patronen, grooves, begeleiding en andere elementen. Na deze lessen hebben jazz,
bossa nova, rumba, mambo… geen enkel ritmisch geheim meer voor jou!

In het derde jaar maken de leerlingen een eindwerk dat de drie jaren AMC samenvat.





De dirigent is gevlucht!

Wat doet een dirigent? Is een dirigent echt wel
nodig? We maken kennis met de kunst van het
dirigeren en met wereldberoemde dirigenten. We
ontdekken koor– en orkestmuziek en gaan hiermee aan de slag als dirigent.



Opnieuw en Co.

Plagiëren, stelen, recycleren, … We gaan op
zoek naar de herkomst van bekende melodieën
en komen zo tot verassende ontdekkingen.

Evaluatie
De leerlingen worden beoordeeld op de afgeleverde projecten en hun inzet en aanwezigheid in
de les. Onder het jaar maak je ook 3 concertverslagen die meetellen op het einde van het
schooljaar.



Boem, paukeslag!



Wat staat er op het programma?

Kruip in de huid van een echte concertorganisator. We treffen alle voorbereidingen om een zelf
ineengestoken concert of project in goede banen
te leiden.
Eindproject (PAP)

Je maakt aan de hand van een zelf gekozen klassiek werk een Persoonlijk Artistiek Project. Meer
info hierover krijg je bij het begin van het schooljaar

