ONZE DOELSTELLING :
Het Atelier voor Muziek – JheMelA voor Liefhebbers vzw is een privé initiatief, een specifieke gestructureerde vorm van
jeugdwerk, een socio-culturele vereniging.
We bieden een kwaliteitsvolle muzikale opleiding aan, die aansluit bij de muzikale belevingswereld en de mogelijkheden
van de cursisten.
Voor kinderen, jongeren en volwassenen! “ MUZIEK OP MAAT “.
In het Atelier mag er per definitie geëxperimenteerd worden, bij momenten zelfs wat geknoeid, tot men een tevreden
resultaat kan bekomen. Wij vinden het vooral ook belangrijjk dat iedereen zich gelukkig kan voelen tijdens deze ontwikkeling.
We willen onze leerlingen leren dat men zonder mislukkingen geen vooruitgang kan maken of zelfvertrouwen opbouwen.
Daarom bieden wij de mogelijkheid om zowel vocaal als instrumentaal te experimenteren: individueel,
in combo’s of ensembles.
We gebruiken een systematisch leerproces, pedagogisch gestructureerd met de ChaKle-Methode in een open lessfeer
met een schatkist aan didactisch spel/leermateriaal.
We bieden creativiteit, zelfexpressie, improvisatie, ritmiek, meditatie, Chakra’s in vormgeving en allerlei extra workshops aan
als extra opleiding, of louter als beleving of ervaring. We geven betekenis aan de sfeer, wat je erbij voelt en denkt .
Allerlei optredens verzorgen en organiseren. Samenwerken met gelijkaardige instellingen of verenigingen.
Het Atelier voor Muziek – JheMelA voor Liefhebbers weet zich al 38 jaar te handhaven door zichzelf steeds in vraag te
stellen en zichzelf te evalueren om dan uiteindelijk te blijven evolueren.
Als privé-initiatief hebben we de vrijheid om zelf beslissingen te nemen. De leerling heeft een keuze tussen de volle 30
minuten, of 45’, of 60 minuten individuele instrumentles om te volgen. De vooruitgang hangt enkel af van de leerling zelf en
wordt niet tegengehouden door andere leerlingen. De leerling kan op basis van eigen interesse een pakket samenstellen.
Zoals ook : Instrument PLUS = wekelijks instrumentles met notenleer/muziekleer !
We genieten logistieke en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur, maar onze leerlingen zijn
niet gesubsidieerd, we ontvangen geen werkingssubsidies, geen leerlingensubsidies zoals het officieel gesubsidieerd
onderwijs.
We hebben een enthousiast onbaatzuchtig korps vrijwilligers en een kwaliteitsvol lerarenkorps. Maar bovenal
genieten we enorm van al onze enthousiaste leerlingen die veel vreugde beleven aan hun hobby: “ muziek “.
Muziek, en alle vormen van Kunst zijn tenslotte ontzettend goed voor de ontwikkeling van de hersenen !

Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schrijf je tijdig in voor het nieuwe werkjaar
Lesdagen blijven onder voorbehoud tot eind oktober
Lessen volgen we tijdens het schooljaar op de lesdag en bij de leerkracht waarbij men is ingeschreven.
Regelmatige aanwezigheid wordt verwacht van elke cursist, ook voor 5 en 6 jarigen.
Elke afwezigheid dient gemeld te worden aan het Atelier, instrumentenafdelingen verwittigen ook de monitor
Enkel bij afwezigheid van de leerkracht wordt een les ingehaald.
Een cursist wordt verwacht in de lessen aanwezig te zijn volgens de data van de werkjaarkalender
De werkjaarkalender dient men goed op te volgen, alles staat duidelijk vermeld
Deze ligt ook altijd ter beschikking op secretariaat, is ook te vinden op de website : www.jmajhemela.eu
De verzekering vraagt om de jonge kinderen te brengen en op te halen in de gang van het Atelier
Indien niet, handelt u op eigen verantwoordelijkheid.
Kinderen zijn niet verzekerd wanneer zij véél vroeger dan het lesuur worden afgezet, de leerkracht of het Atelier kan
hier ook niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

Wanneer u iets niet begrijpt kan u ons mailen of ter plaatse uw vragen komen stellen: jmajhemela@skynet.be

Financieel:
•
•
•
•

Inschrijving = DIGITAAL via onze website, of formulier invullen in Atelier + betaling lesgeld / of voorschot €100
Indien de cursist onderbreekt of beëindigt, blijft het totale jaargeld verschuldigd aan het Atelier, alsook de
bijbetaling
BANCONTACT is doorlopend ter beschikking om te betalen
Afbetalingssysteem is mogelijk, doch te bespreken op het secretariaat

!!! Alle informatie te verkrijgen via website, mail of ter plaatse op onderstaande data !!!
INSCHRIJVINGSDAGEN online vanaf 3 mei 2021
ter plaatse :
Woensdag: 5/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 1/9, 8/9
Zaterdag: 8/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/9, 10/9, 17/9

15u tot 19u
10u tot 14u

