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Proef van aanbod �jdens
Conservatoriummarkt
Dochter- of zoonlief in het eerste leerjaar en moeite om haar/zijn dansbenen te bedwingen? Student

in Kortrijk en zin om hier je instrumentlessen verder ze�en? Volwassene en eindelijk �jd om je

theaterdroom een kans te geven? Op zaterdag 18 maart is iedereen welkom op de

Conservatoriummarkt om er te proeven van het ruime aanbod en kennis te maken met de

instapmogelijkheden.

Uitgebreid en divers aanbod
Het Conservatorium is ac�ef in de drie domeinen van de podiumkunsten: muziek, woord en dans. De

afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe studierich�ngen en opleidingen bijgekomen. Na een algemene

basisopleiding in de eerste twee graden kan je aan de slag met elektronische muziek, musical, comedy,

radiomaken, hedendaagse dans …

Opendeurdag
Voor wie nog twijfelt om een opleiding te beginnen, hebben we een gouden �p: bezoek de

Conservatoriummarkt op zaterdag 18 maart tussen 9 en 12 uur in de hoofdschool aan het

Conservatoriumplein 1 in Kortrijk.

“Op deze jaarlijkse opendeurdag maak je kennis met de school, de
leerkrachten en toekomstige medeleerlingen. Je kan er verschillende
instrumenten uitproberen en krijgt er uitleg over vakken en richtingen. Er zijn
ook demonstraties van leerlingen woord en dans.”
— Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk

Deelgemeenten
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Hoewel de conservatoriummarkt plaatsvindt in de hoofdschool aan het Conservatoriumplein, bieden we

maar liefst op 7 extra afdelingen lessen aan, waarvan vijf in Kortrijk en twee erbuiten. In Aalbeke is dat

sinds kort in de compleet gerenoveerde Sint-Corneliuskerk op Aalbekeplaats. Daar werden met de

renova�e vier muziekklassen voorzien. Ook in Bellegem, Heule en Marke kan je terecht voor

muzieklessen. In Bissegem vinden de lessen nog plaats in de Driekerkenstraat, maar ook daar zullen de

uiteindelijke klassen geïntegreerd worden in de gerenoveerde kerk op Bissegemplaats. Buiten Kortrijk

zijn er twee afdelingen, in Avelgem en Gullegem.

Inschrijvingen
Je hoe� op de Conservatoriummarkt niet meteen te beslissen. De inschrijvingen beginnen pas op vrijdag

12 mei. De school zal hierover nog �jdig en uitgebreid communiceren. Intussen nog eens door het

huidige aanbod bladeren? Bezoek de website www.kortrijk.be/conservatorium.

"Er zijn maar liefst 1900 leerlingen ingeschreven aan ons Conservatorium en
dat aantal groeit jaar na jaar. Dankzij ons uitgebreid aanbod en gemotiveerde
en getalenteerde leerkrachten blijven we een topconservatorium met voor elk
wat wils!"
— Kelly Detavernier, schepen van deel�jds kunstonderwijs
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