
 
 

Welkom bij het ArtEZ 
Conservatorium Arnhem. Tijdens de Open 
Dag kun je kennismaken met het 
conservatorium van ArtEZ. Met 
verschillende optredens en voorlichtingen 
geven we je een beeld van hoe het is om 
bij de academies Jazz & Pop en 
Muziektheater te studeren. 
 
Van 10.00 tot 16.00 uur kun je voor al je 
vragen over studeren bij ArtEZ terecht bij 
de vele docenten, medewerkers en 
studenten die aanwezig zijn om je vragen 
te beantwoorden. 
 
Naast de algemene informatie kun je 
uiteraard de gerichte voorlichting 
bijwonen, optredens zien en al je vragen 
stellen aan de aanwezige 
hoofdvakdocenten. 
 
Samen spelen met docenten en studenten  
kan gedurende de hele dag. 
 

Breng je instrument dus maar mee! 
 
 
Jazz & Pop 
Een gedetailleerd overzicht van alle 
activiteiten vind je ruim voor de Open Dag 
op de website en zal uitgedeeld worden 
tijdens de Open Dag. 
 
10.00 – 16.00  Loop binnen bij de 

aanwezige 
hoofdvakdocenten 

 
10.15 – 16.00 Diverse concerten en 

presentaties door 
studenten Jazz & Pop 

 
10.15 – 11.15 Algemene voorlichting 
12.45 – 13.45 door Michiel Braam,  
15.00 – 16.00  hoofd Jazz & Pop 

  
  
  

 
 
Theorie Jazz & Pop 
Naast het musiceren, vormt het theorie 
onderwijs een belangrijk component van 
een studie aan het conservatorium. Er zijn 
diverse voorlichtingsmomenten over het 
theorie onderwijs. Daarnaast het is 
mogelijk om alvast een toelatingstest te 
doen tijdens de Open Dag. Wanneer je 
slaagt voor deze test, hoef je dit gedeelte 
van het toelatingsexamen in 2018 niet 
meer te doen. Mocht je het nu nog niet 
halen dan weet je precies hoe zo’n test in 
zijn werk gaat en kun je het in 2018 bij je 
toelatingsexamen gewoon opnieuw doen. 
 
Op de dag zelf kun je je inschrijven voor 
het mondelinge examen. Wil je verzekerd 
zijn van een plek meld je dan aan via 
conservatorium.arnhem@artez.nl  
 
10.30 – 11.15 Voorlichting en clinic 
12.00 – 12.45 theorie door 
13.30 – 14.15 Jean-Marc Bouyeure 
 
11.00 – 15.00 Toelating test (20 min 
  per test) 
 
Muziektheater 
Bij muziektheater van ArtEZ leiden we 
muziektheater performers op. Ervaar wat 
er onder verstaan wordt door naar 
voorstellingen te komen kijken en mee te 
doen bij de open lessen. Een gedetailleerd 
overzicht van alle activiteiten vind je ruim 
voor de Open Dag op de website en zal 
uitgedeeld worden tijdens de Open Dag 
 
10.15 – 15.30 Open lessen 
 
10.15 – 15.00 Presentaties spellokaal 
 
10.45 – 16.00 Diverse presentaties 

door studenten 
muziektheater 

 
11.30 – 12.30 Algemene voorlichting  
14.00 – 15.00 door Maarten Verhoef, 

hoofd Muziektheater 

 
 
Vooropleiding 
Ben je volgend jaar nog niet klaar met de 
middelbare school maar wil je al wel 
starten bij ArtEZ?  Dan is de vooropleiding 
misschien iets voor jou.  
 
10.00 – 12.30 Open lessen Aimee 
13.30 – 15.00 Broeders 
 
12.45 – 13.30 Algemene voorlichting 

door Aljosja Buijs, 
coördinator 
Vooropleidingen 

 
 
 

 
Welcome to the ArtEZ Conservatory 
Arnhem. During the Open Day you can get 
acquainted with the Conservatory. With 
several concerts, clinics and information 
sessions we will give you an idea of what 
it is like to study at the academy’s Jazz & 
Pop and Music theater.  
 
From 10.00 till 16.00 you can ask all your 
questions to our teachers, students and 
employee who are present all day to 
answer your questions.  
 
You can attend the targeted information, 
see performances, make music and ask 
all your questions to the main subject 
teachers. 
 

Bring your instrument! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jazz & Pop 
More details about the activities of Jazz & 
Pop can be found on the website well 
before the Open Day 
 
10.00 – 16.00  Walk-in by present main 

course teachers 
 
10.15 – 16.00 Various concerts and 

presentations by 
students from Jazz & 
Pop 

 
10.15 – 11.15 Information session 
12.45 – 13.45 by Michiel Braam,  
15.00 – 16.00  head of Jazz & Pop 
 
 
Theory Jazz & Pop 
The theory of music forms an important 
part of your study program. There are 
several information sessions during the 
day.  
You can take a theory test to receive 
feedback about your present level for 
theory and aural skills in order to be better 
prepared for the entrance exam in 2018. 
It is also possible to enter a formal 
entrance exam for music theory. If the 
result is positive, you won't have to take 
this test again during your entrance exam 
in 2018.  
You can enroll during the Open Day for 
the oral test. To make sure you can take 
the test, send an e-mail 
to conservatorium.arnhem@artez.nl 
 
10.30 – 11.15 Information and clinic 
12.00 – 12.45 theory by 
13.30 – 14.15 Jean-Marc Bouyeure 
 
11.00 – 15.00 Entrance exam (20 min 
  per exam) 
 


