
 
Programma Open dag  
ArtEZ Conservatorium Zwolle 

 

Zet ook alvast in je agenda: De Meeloopdagen van het ArtEZ Conservatorium Zwolle zijn van  
26 t/m 29 maart 2018 

Je kunt je hiervoor vanaf maandag 13 november aanmelden via de ArtEZ-site. 

Jazz & Pop Klassieke Muziek Docent Muziek 

 
 
 
Welkom! 
 

Op 11 november vindt tussen 10.00-16.00 uur de Open dag plaats van het ArtEZ 

Conservatorium in Zwolle. Je bent van harte welkom! 

Vraag vooral alles aan iedereen, je kunt docenten en studenten herkennen aan een 

‘Dit is ..’-button. Op verschillende plekken in het gebouw zijn informatiepunten, daar 

kun je met specifieke vragen over het hoofdvak terecht. We gebruiken de kleuren 

zoals in de kop van dit overzicht. 

 

Hieronder een samenvatting van de activiteiten. Het volledige programma hebben we 

voor je als je de Open dag bezoekt.  

Het adres: Aan de Stadsmuur 88 Zwolle. 
 

*Aanmeldbalie 

 

Een goede plek om de Open Dag te beginnen is de Aanmeldbalie op de begane grond. Daar 

staan studenten om je te informeren over het programma van de Open dag en je alvast op 

weg te helpen. 

Ook de Studentendecaan en de Studieloopbaanbegeleider kun je daar vinden. 

 

*Informatierondes voor Klassieke Muziek, Jazz & Pop, ODM  en 
JongTalentklas/Vooropleiding 

 

Voor algemene informatie over de opleidingen zijn er op de Open Dag informatie-rondes. 

Tijdens deze bijeenkomsten van Klassieke Muziek, Jazz & Pop, ODM en 

JongTalentKlas/Vooropleiding kun je alles vragen over de opleidingen. Zowel ’s ochtends als 

’s middags zijn er informatierondes. 

Informatie over de Masterstudie is te verkrijgen tijdens de info-rondes Klassieke Muziek bij 

Aljosja Buijs. 

 

Mediatheek 
Loop ook eens binnen bij de Mediatheek. Vrije inloop en informatie. 
 
*ODM-boulevard 
 
Op de 2e verdieping vinden er in de ODM-lokalen verschillende activiteiten plaats zoals 
voorbeeldlessen, presentatie koor, info-rondes enz. 
 
*Informatie en Presentatie zang Jazz & Pop 
 
Ronald Douglas en Zosja El Rhazi, hoofdvakdocenten zang Jazz & Pop, geven om 15.00 uur 
een presentatie van en informatie over deze afdeling. Dat is ook hét (en het enige) moment 
om al je vragen over de opleiding te stellen, je krijgt daar uitgebreid de gelegenheid voor. De 
hele dag is er ruimte voor proeflessen. 
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*Optredens 
 

Er zijn de hele dag presentaties en concerten van alle afdelingen. 
 
Reulandzaal: 

♫ Diverse bands 
♫ ArtEZ Bigband 
♫ Presentatie compositieklas 
♫ Informatie en presentatie zang Jazz & Pop (15.00 uur) 
♫ Openbare repetitie en concert door het Libero Strijkorkest, m.m.v. Karlien Bartels (cello). 

 
In de comboruimte K.06 

♫ Jazzensembles 
♫ Popbands 
♫ Latin band 

 
Op Cultuurschip Thor 

♫ saxofoonkwartet 
♫ Fluitklas 
♫ Zangklas Klassieke Muziek 

 
In kamer 3.08 

♫ Presentatie en Informatie JongTalentklas en Vooropleiding 

 
Hoofdvakdocenten 
 
De meeste hoofdvakdocenten zijn aanwezig op de Open dag.  
Over de volgende hoofdvakken kun je informatie krijgen: 

 
Klassieke Muziek  
 

 Fluit  
 Klarinet 

 Saxofoon (tot 13.00 uur) 

 Trompet  

 Hoorn (tot 14.00 uur) 

 Tuba 
 Slagwerk 

 Zang 

 Gitaar 

 Harp 

 Piano 

 Viool  
 Cello 

 Compositie 
 

Jazz&Pop 
 

 Zang 

 Saxofoon (tot 14.00 uur) 

 Trompet 

 Piano/toetsen 

 Gitaar 

 Contrabas/basgitaar 

 Drums 
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