Emmen, 8 februari 2018

Vooropleiding muziek Zuid-Oost Drenthe
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Op 7 december 2016 tekenden Esdal College locatie Oosterstraat, ArtEZ Conservatorium Zwolle en
De Kunstbeweging Emmen een overeenkomst voor samenwerking.
Vanaf schooljaar 2017 – 2018 is er een groep leerlingen, die de vooropleiding volgt.
Leerlingen die interesse hebben in een professionele muziekopleiding en over genoeg muzikaal
talent beschikken, kunnen zich hiervoor aanmelden. Na de vooropleiding weet je of een
muziekstudie bij je past en ben je goed voorbereid op het toelatingsexamen van het conservatorium.
Programma
Het basisprogramma op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle bevat de volgende studierichtingen:
Jazz & Pop (J&P), Klassieke Muziek (KM) en Opleiding Docent Muziek (ODM).
Praktische informatie
 Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ conservatorium (naast de reguliere vocaal/instrumentaal
lessen door je eigen muziekschool- of privédocent).
 Twee werkdagen met workshops en repetitie bij ArtEZ.
 Twee voorspeelavonden: één op het Esdal college en één op het ArtEZ conservatorium
Zwolle. Aandacht voor: repertoirekeuze, presentatie, techniek, muzikaliteit. Deze worden
beoordeeld door de VO coördinator van ArtEZ.
 Wekelijks 50 minuten muziektheorieles door een muziekdocent op het Esdal college, locatie
Oosterstraat. Deze lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het conservatorium.
 Tweejarige cyclus voor de leerlingen havo 3 / havo 4 en vwo 4 / vwo 5.
 Toelating- en overgangsaudities bij ArtEZ.
Werkdagen
De werkdagen zijn op het conservatorium op twee aaneensluitende dagen (meestal vrijdag/zaterdag)
per jaar. Deze zijn voor alle vooropleidingleerlingen. Er wordt volop gemusiceerd, denk aan:
 Kamermuziek, met onder andere composities speciaal gearrangeerd of gecomponeerd door
compositiestudenten.
 Vocaal ensemble.
 Bands jazz, pop, rock.
 Eigen nummer schrijven.
 Workshops effectief studeren, podiumpresentatie en mentale training.
 Slotconcert op een zaterdagavond.

Overgangsaudities
Jaarlijks speel je voor een commissie op ArtEZ en wordt je voortgang bekeken. De theoriedocent en
de muziekschool- of privédocent worden ook bij de voortgangsrapportage betrokken.
Afsluitend examen muziektheorie
Aan het eind van drie/twee jaar van de vooropleiding doe je een muziektheorie examen op het ArtEZ
conservatorium. Bij voldoende resultaat krijg je een certificaat, waarmee je voor de theorie
toelaatbaar bent tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft één jaar geldig.
Toelating
Toelating is mogelijk vanaf het tweede jaar havo/vwo of vmbo-tl. De toelatingsexamens vinden
plaats in mei / juni. Tijdens het toelatingsexamen bij ArtEZ speel je een voorbereid repertoire. Op een
site van het Conservatorium Zwolle kun je vinden Toelatingseisen Muziektheorie en Toelatingseisen
Praktische Auditie.
Meer weten? https://www.artez.nl/opleidingen/externe-vooropleiding-zwolle
Kosten
Een deelnemende leerling betaalt €450,- per jaar.
Informatieavond op het Esdal college Oosterstraat 78 Emmen
Op 19 februari 2018 om 19.30 in lokaal A4 is er informatieavond voor alle belangstellende met
mogelijkheid om vragen te stellen. Graag vooraf door middel van E-mail aanmelden bij:
a.schuiling@esdalcollege.nl
Aanmelden
Tijdens de informatieavond kunnen de leerlingen zich voorlopig aanmelden voor deze vooropleiding
via een formulier, dat tijdens de informatieavond op 19 februari te verkrijgen is. Iedereen die zich
aanmeldt krijgt een uitnodiging voor een kennismakings- / intake gesprek op het Esdal college.
Contactpersonen:
Coördinator Esdal college Emmen, locatie Oosterstraat: mevrouw Alyona Schuiling – Morgatcheva
a.schuiling@esdalcollege.nl
Coördinator Vooropleidingen, ArtEZ Conservatorium Zwolle: de heer João Ramos Marta
j.ramosmarta@artez.nl
Coördinator VO scholen, De Kunstbeweging Emmen: mevrouw Bibian Welbergen
bibian.welbergen@dekunstbeweging.nl

