
Beste KBC-muziekliefhebber,  

Wij hebben terug een musicoloog gevonden die een vijfdelige cursus muziek 

beluisteren wil verzorgen.  

Michaël Swolfs, musicoloog,  is werkzaam in de academies van Willebroek en 

Hemiksem. Hij heeft met zijn cursussen de voorbije jaren al honderden mensen naar 

muziek leren luisteren.  

De vijf sessies zullen handelen over de 19e eeuwse Duitse componisten 

 

 

 
Felix en Fanny 
Mendelssohn 

 

 

Locatie: De Academie Muziek en Woord 

               Nijverheidsstraat 22 2620 Hemiksem  

De 5 sessies gaan door van 13u00 tot 14u45 (met een korte pauze) 

Data: 14/01- 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03/2022 

Kostprijs: éénmalige bijdrage van 35 € p/p (voor leden van de Kring) en 50 € p/p 

(voor niet-leden van de Kring)  

Inschrijven kan door het overschrijven van de verschuldigde bijdrage op rekening 

BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 

mededeling “muziek beluisteren + je lidnummer”. Doe dit ten laatste op 10/12/2021. 

Toegang is uiteraard onderhevig aan de coronamaatregelen die op het moment van 

de sessie van kracht zullen zijn. 

Hoe De Academie te bereiken ? 

Eigen wagen : er is parking ter plaatse.  

Openbaar vervoer: Bus 14 - 133 - 290 - 295 - 298  

Treinverbinding:  

Hemiksem telt een treinstation dat gelegen is in de Statiestraat en beschikt over twee 

fietsstallingen en een gratis parking. (400m naar de Nijverheidsstraat). Het ligt op de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn_Bartholdy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fanny_Hensel


spoorlijn 52 (Antwerpen - Boom) en wordt buiten de spitsuren per uur aangedaan 

door twee treinen: 1 in de richting van Antwerpen en 1 in de richting van Boom.  

Veerdienst Hemiksem-Bazel: 

De veerdienst tussen Hemiksem en Bazel is gratis. De Hemiksemse overzetplaats 

ligt aan de Scheldeboord in het verlengde van de Callebeekstraat. Het is 1.4 km naar 

de Nijverheidsstraat maar een aansluitende busdienst is voorzien. 

Iedere 30 minuten is er een vertrek. (er is een uurrooster te raadplegen op de 

website van agentschapmdk.be of via Google : veerdienst Bazel Hemiksem . 

We vestigen er de aandacht op dat deze nieuwe locatie maar een kwartiertje verder 

ligt dan onze vertrouwde omgeving in Hoboken en op alle manieren gemakkelijk te 

bereiken is. 

 

Vriendelijke groeten,  

 

 

Namens het Kringbestuur  - Els Schoepen – tel. 03/311.65.12 
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