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Schoolkalender schooljaar 2017 - 2018

START SCHOOLJAAR
✓
✓
✓

Instrumentlessen: in de week van maandag 18 september
Kick-off: zondag 24 september om 11u - De Zulle te Wondelgem
Groepslessen: in de week van maandag 25 september

EINDE SCHOOLJAAR
✓
✓

Na 2 juni zijn er geen groepslessen meer.
De instrumentlessen kunnen in samenspraak met de leerkracht wel doorlopen tot eind juni.

VAKANTIE- EN VERLOFDAGEN
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie

van
van
van
van

maandag
maandag
maandag
maandag

30 oktober tot en met zondag 5 november
25 december tot en met zondag 7 januari
12 februari tot en met zondag 18 februari
2 april tot en met maandag 15 april

Geen groepslessen wegens muziekkamp vanaf woensdag 28 maart

Feest van de arbeid
Hemelvaartvakantie

dinsdag 1 mei (tenzij anders overeengekomen met je leerkracht(en))
van woensdag 9 mei tot en met zondag 13 mei (dus geen
groepslessen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag)

Pinkstermaandag
Zomervakantie

maandag 21 mei
vanaf 1 juli tot en met 31 augustus

OPGELET ER IS WÉL GROEPSLES OP...

zaterdag 11 november

REEDS GEKENDE ACTIVITEITEN
Activiteit

Wanneer?

Waar?

Ars Musica Kick-off: algemeen infomoment, muzikale
omlijsting en receptie (voor alle leden)

24 september - 11u

De Zulle - Wondelgem

Music by Candlelight

28 & 29 oktober

Spiegelzaal - Wondelgem

Sinterklaasfeestje

2 december

Spiegelzaal - Wondelgem

Kerstconcert met orkest en alle leerlingen (kleuters,
A, B en AMV-jaren)

22 & 23 december (prégenerale repetitie zo 17/12
generale woe 20/12)

Kerk - Doornzele

Repetitieweekend (Ars Musica Ensemble)

15 t.e.m. 18 maart

Nog te bepalen

Concert filmmuziek door het Ars Musica Orkest

24 en 25 februari

Groenzaal - Gent

Muziekkamp

zo 1 t.e.m. zo 8 april

Woutershof - Kinrooi

Muzikale sneukelfietstocht en BBQ

zondag 29 april

De Zulle - Wondelgem

Openbaar Juryexamen

zondag 20 mei

Spiegelzaal - Wondelgem

Examenperiode AMV (notenleer en samenspel)

ma 14 mei t.e.m. 2 juni

Alle afdelingen

Opendeurdag Ars Musica

zondag 24 juni

Afdeling Wondelgem

Extra activiteiten (zoals klasconcertjes e.d.), vrije dagen of eventuele aanpassingen worden in de loop van
het schooljaar verspreid via mail, website en sociale media.

