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Wie een muziekstuk ten volle wil begrijpen moet onvermij-
delijk iets over akkoorden weten. Zelfs de simpelste liedjes 
worden begeleid met akkoorden. Popmuziek bestaat voor-
namelijk uit akkoorden. Een popsong is vaak gebaseerd op 
een al bestaand akkoordenschema waar men een melodie 
op zoekt.

De cursus algemene muziektheorie of/en begeleidings-
praktijk richt zich tot diegenen die hun creatieve en tech-
nische mogelijkheden willen uitbouwen. Zo kan de cursus 
begeleidingspraktijk aangevuld worden met creatieve 
oefeningen als voorbereiding op de improvisatie, terwijl de 
cursus algemene muziektheorie gecomplementeerd kan 
worden met een initiatie tot de compositie. 

Zou je graag een eigen melodie willen neerschrijven? Kun 
je bij de melodie van een lied een begeleiding maken? Of 
wil je een arrangement maken van je favoriete song? Heb 
je al eigen muziekwerkjes geschreven en stuit je telkens op 
dezelfde moeilijkheden? Of wil je alleen maar meer inzicht 
krijgen in een compositie?

Naargelang ieders wens en inbreng worden de deelnemers 
individueel begeleid doorheen de boeiende wereld van de 

muzikale taal. Zowel de traditionele componeertaal als het 
modernere idioom kunnen aan bod komen.
De cursus muziektheorie - initiatie tot de compositie - is 
geen weetjesvak, maar een doe -vak. Trouwens, wat je weet 
kan je vergeten - wat je verworven hebt blijft voor altijd. 
Deze creatieve vaardigheden zijn niet bestemd voor enkele 
uitverkorenen : iedereen die zijn creatieve mogelijkheden 
wil uitbouwen kan zich inschrijven voor de cursus (A)MT.
Je verwerft er muziektechnische bagage en noodzake-
lijke vaardigheden om je beter kunnen in te leven in een 
muziekstuk. Daarnaast moet ieder musicus in staat zijn om 
bij de melodie van een lied een begeleiding te maken. De 
cursus algemene muziektheorie is voor iedereen toeganke-
lijk: van gitarist tot pianist, van (koor)dirigent tot compo-
nist in spe. 

De cursus begeleidingspraktijk richt zich tot alle amateur-
pianisten-, organisten- en clavecinisten.
In de cursus wordt geen onverstaanbaar jargon gehanteerd 
van theoretische uiteenzettingen. Specifieke vaardigheden 
worden in de cursus begeleidingspraktijk via de praktijk, 
(onmiddellijk op het klavier) aangeleerd.

Met de cursus algemene muziektheorie (AMT) kan je star-
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ten in de middelbare graad 1. Iedereen die het getuigschrift 
AMV (notenleer) lagere graad behaalde, kan zich inschrij-
ven. De cursus muziektheorie (MT) start in de hogere 
graad 1.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan kan je je alsnog 
laten inschrijven als nieuwe leerling.

Om toegelaten te worden tot de cursus begeleidingsprak-
tijk dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Alle leerlingen die een eindgetuigschrift behaalden voor 
AMV (notenleer) en klavierinstrument van de  lagere 
graad kunnen onmiddellijk starten met de cursus.
Deze leerlingen zijn immers verplicht een keuze te maken 
tussen de optievakken begeleidingspraktijk of samenspel.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan kan je je alsnog 
laten inschrijven als nieuwe leerling.

De inschrijvingen gebeuren tijdens de maand september. 
30 september is de uiterste inschrijvingsdatum.

Wens je meer inlichtingen over de cursus? 
Dan kan je terecht bij de vakleerkracht: 

Rudi Tas
info@ruditas.be h



In januari 2013 werd de nieuwe Cultuurzaal te Asse 
plechtig ingehuldigd. Voor die gelegenheid organiseerde 
het Cultureel Centrum eind 2012 een compositiewedstrijd. 
Doel was het cre�ren van een ‘muzikaal logo’ dat gebruikt 
zou worden als leitmotiv bij de diverse voorstellingen, als 
muzikale duiding bij de start van de voorstelling, aan het 
einde van de pauze of als wachtmuziek.
Het reglement van deze compositiewedstrijd was als volgt 
opgesteld:

Artikel 1 : wie mag participeren?

Elk lid van de academie, (er is geen leeftijdsgrens), leerling, 
oud-leerling  of leerkracht of een combinatie van beiden 
mag een muziekstuk componeren. Dit mag ook een groep 
leerlingen of leerkrachten zijn.

Artikel 2 : wat wordt er gecomponeerd?

Een muziekstuk , instrumentaal of/en vocaal dat circa 1 tot 
3 minuten lang mag zijn.
Er is geen beperking qua genre. Dit mag zowel een klassiek 
stuk zijn, als jazz, pop, folk, zang, koor… 
De muziek moet uitvoerbaar zijn op zaterdag  12.01.13

De componist dient niet noodzakelijk ook de uitvoerder te 
zijn. De benodigde instrumenten worden voorzien door de 
academie, alsook de partituren, muziekstaanders, … Een pi-
ano wordt voorzien. Een technische geluidsondersteuning 
kan worden voorzien door CC Asse.

De inzending gebeurt anoniem. Nergens in de partituur 
mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie kunnen 
leiden. De partituur krijgt een kenspreuk en is verge-
zeld van een verzegelde omslag waarop de kenspreuk is 
vermeld. Deze omslag bevat het correct ingevulde inschrij-
vingsformulier met de ondergetekende echtheidsverkla-
ring en een foto. Het inschrijvingsformulier kan gedown-
load worden via www.academieasse.be  

De partituur wordt in viervoud ingediend. 
Enkel inzendingen met partituur worden aanvaard, een 
opname bijvoegen mag maar hoeft niet.
Bij een vocale compositie dient de tekst tot het publieke 
domein te behoren, of moet de componist het exclusieve 
recht bezitten om de tekst op muziek te zetten.
Harmonisaties en arrangementen van gekende tunes en 
volksliederen zijn uitgesloten.
Alleen werken die nog niet zijn uitgegeven en nooit publie-
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kelijk uitgevoerd worden aanvaard.
De duur van het werk wordt in de partituur aangeduid.
Er mogen maximum 2 werken per componist worden 
ingestuurd. De organisatie zal 1 exemplaar van de werken 
inhouden om in het archief van de wedstrijd te bewaren.
Partituren worden niet teruggestuurd.
De uiterste inzendingsdatum is  01/11/2012 (dagstempel 
post). De partituren worden verzonden naar:

academie voor muziek, woord en dans
‘august De boeck’
t/a  muzikaal Logo CC asse
Neerstraat, 19 1730 aSSE

Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt de deelnemer 
zich aan het reglement.
De jury heeft het recht niet alle prijzen toe te kennen als 
het beoogde niveau niet wordt bereikt.

Artikel 3 : De jury

De academie organiseert een interne prejurering. Slechts 5 
muziekstukken worden geselecteerd en worden uitgevoerd 
op 12.01.2013. Midden november zullen de 5 genomineer-
den per e-mail op de hoogte gebracht worden. De jury 
wordt samengesteld uit afgevaardigden van de academie, 
de gemeente en het cultuurcentrum. De uiteindelijke 
beslissing op 12.01.2013 m.b.t. de winnaar, wordt voor 50% 
bepaald door de jury en voor 50% door het op 12.01.2013 
aanwezige publiek. De uitslag van deze jurering wordt niet 
betwist.

Artikel 4: De winnaar

De winnaar krijgt een geldprijs van € 500. De 2de laureaat 

krijgt € 250. De andere laureaten krijgen een gratis abon-
nement van het cultuurcentrum.
De componist behoudt alle eigendomsrechten van zijn 
werk. Alle rechthebbenden van de winnende partituur 
(bijv. componist, auteur, vertaler, arrangeur e.a.) staan de 
auteursrechten voor het gebruik  in het cultuurcentrum af 
aan het cultuurcentrum (AGA).

Asse, 13.06.12

Midden november werden de vijf genomineerden van de 
compositiewedstrijd cc muzikaal logo asse 2012 bekend-
gemaakt:

1. capriccio van Reuben pitts
2. i will always be there for you van Jore breckx
3. interludium van Niobe Van Sighem
4. cursiefje van Emmanuel Geeurickx
5. vivamente van Daniël pitts

Deze vijf composities zijn weerhouden voor de finale op
zaterdag 12 januari 2013 bij de opening van CC Asse.





De nieuwe Cultuurzaal
van het CC Asse

foto: Asse Kloppend Hart



Niobe (15 jaar) studeert piano, begelei-
dingspraktijk, algemene muziektheorie 
(compositie) en jazz aan de Academie te 
Asse. 

Op 12 januari 2013 werd de winnaar 
bekendgemaakt. Het Interludium van 
Niobe Van Sighem kreeg de meeste 
stemmen van het publiek. De tweede 
prijs ging naar Daniel Pitts voor 
Vivamente.

Interludium
voor piano

 

Niobe Van Sighem



Niobe Van Sighem



Pagina 3 uit het Interludium van 
Niobe Van Sighem.
Dit werk werd bekroond met de 
1ste prijs.

{
{
{
{
{

21

rall.

25

p

mp

p o c o       a       p o c o       c r e s c.a tempo e. = 9629

f

33

mf

37

616 24

616 24

24 616

24 616

24

24

&bbbbb

?bbbbb

&bbbbb
n

?bbbbb &
?

&bbbbb œœnn œ# œœ œ
œœn œn œœn œn

œœnn œn œœ œ
œœb œn œœn œ

?bbbbb œn œn œ œn œn œn œ œn

&bbbbb œœn œn œœ œ
œœb œn

œœ œ

?bbbbb
œ œ œ œ

&bbbbb

?bbbbb

œ œ œ œ œb ™ œ œ œ œ œ ˙ ≈ œœ œ
≈ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œ œ œ œn œ œœ ™™ œœ ™™

œœn
œœ ≈ œœ œ

≈ œœn œn ≈ œœ#n œn ≈
œœ
j

œœ ™™œœ œn œ ™

œ œ œ œn œ œœ ™™ œœnn ™™
œœœnn# ™™™ œœœnn ™™™ œœœn ™™™

œœnn ™™ œœn ™™J œœn ™™J
œœnn ™™ œœb ™™J œœ ™™J

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœn ™™ œœb ™™J œœ ™™J œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fi
œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œn œ œ
œb œ œb œ œ œ

3



De beginmaten uit het Vivamente, 
een pianowerk voor vier handen 
van Daniel Pitts (11 jaar).
Dit werk werd bekroond met de 
2de prijs.
Daniel studeert piano, viool en 
algemene muzikale vorming aan 
onze Academie.



Van een traditioneel ‘klassiek’ klankidioom in de Waltz van Hannah Pitts (12 jaar) tot ...

De beginmaten uit de Waltz van 
Hannah Pitts.
Hannah studeert piano, viool, 
begeleidingspraktijk en algemene 
muziekcultuur aan onze Acade-
mie.



... het zoeken naar een gematigd moderne taal in het Capriccio van Reuben Pitts (16 jaar) ...

Een fragment (maten 15 tot 18) 
uit het Capriccio van 
Reuben Pitts.
Reuben studeert piano, begelei-
dingspraktijk en muziektheorie 
aan onze Academie.



waar talenten kunnen groeien ...
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