
DOCENT MUZIEK  PROGRAMMA 
   

 
                                                                                                                                                                        Wijzigingen voorbehouden 

Onderwijspresentatie  ronde I   

10.00 – 12.00 uur Informatieronde I met: informatie over de opleiding,  lokaal ES-1.14 
   voorbeeldles Basisonderwijs, ensembles, popband,  

virtual tour en interactive bandcomposing 
 
12.15 – 13.00 uur Muziekproductie jaar 4      lokaal ES-2.32 
Voorproefje van de jaarlijkse Muziekproductie: een muzikale voorstelling gemaakt door studenten jaar 4.  
 
13.00 – 13.30 uur Sing-along o.l.v. Frank Deiman     lokaal ES-2.32 
Zin om even lekker te zingen? Dat kan tijdens de Sing-along met de Koorklas onder leiding van Frank Deiman. 
Vandaag nodigen we iedereen uit om mee te zingen, dus kom en doe gezellig mee!  
 

Onderwijspresentatie  ronde II   

13.30 – 15.00 uur Informatieronde II met: informatie over de opleiding,  lokaal ES-1.14 
   voorbeeldles Basisonderwijs, ensembles, popband,  

virtual tour en interactive bandcomposing 
 
15.15 – 15.30 uur Ensembles Docent Muziek en Muziektherapie   lokaal ES-2.32 
pauze 
15.45 – 16.00 uur Informatie over de opleiding     lokaal ES-1.14 
16.00 – 16.30 uur Virtual tour 
16.30 – 17.00 uur Informatie over de opleiding en toelatingsexamens  lokaal ES-1.14 
   

Informatie door docenten en studenten     lokaal ES-1.11 

10.00 – 17.00 uur Docenten en studenten staan je graag te woord om je te informeren over de studie 
en de toelatingsexamens 

 

Theorieonderwijs en toelatingsexamens 

10.30 – 17.00 uur Test theorieniveau/ proeftoelatingsexamen door   lokaal ES-2.06, 2.07  
Ward Meijer, Uli Wentzlaff-Eggebert en Kevin Kos    

Inschrijving bij de ArtEZ balie in de kantine 
 

Stemtesten en voorspelen op je eigen instrument 

10.30 – 16.00 uur Stemtesten door Ineke Bröcking en Jannemiek Musters  lokaal ES-2.04, 2.05 
10.30 – 16.00 uur Voorspelen op je eigen instrument, test je niveau  lokaal ES-2.14, 2.16 
   Frank Deiman en Hans van der Werf 
Inschrijving bij de ArtEZ balie in de kantine  
 

Diverse presentaties 

12.45 en 15.15 uur Vooropleiding presentatie door Jeroen Katier   lokaal ES-1.12 
13.30 uur Algemene presentatie over studeren aan het    lokaal ES-1.12 

conservatorium en de beroepspraktijk door Ton Lamers  


