Onze visie
Hier laat men artiesten geboren worden. De eerste echte stappen in de muziek zijn op zich een wonder, zowel
voor jongeren als volwassenen. De eerste noten zijn zo wonderbaarlijk, met de eerste stappen voor een danser
of een eerste toneeltje gaat een volledig nieuwe wereld open! Je kan dit niet imiteren of doen alsof. Het is echt!
Je bent echt!
Maar het gaat dieper als men de moed kan opbrengen om verder te gaan. De mogelijkheden in de wereld van de
amateurkunsten zijn legio en sommigen stoten ook door naar het hoger kunstonderwijs.
Voor al deze leerlingen willen wij een bron van inspiratie, punch en volharding zijn.
Daarom, hartelijk welkom! Stap binnen in onze wereld en laat u onderdompelen in de wereld van muziek, woord
en dans…
Paul Voet, directeur

Our Vision
The Academy of Music, Word and Dance offers courses on all levels and with a wide choice of options! This academy
is located in the historic city centre of Ghent and is looking forward to welcome you!
This is a place where artists are being born. The first real steps in the world of music are a true miracle, for adults and
children alike. The first notes are amazing, the first steps of a dancer or a first play will open a whole new world! It’s
a truly unequalled experience!
But it goes even further, if you have the courage to pull through. The possibilities in the world of amateur arts are endless and some students even make it into higher arts education. The Academy of Music, Word and Dance is looking
forward to be a source of inspiration, punch and perseverance for all of its students!
Become a student of this academy and immerse yourself in a world of music, drama and dance...
Paul Voet, principal

