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Dit is de studie Muziektherapie  ronde I    lokaal ES-1.15 

10.00 – 10.30 uur Informatie over de opleiding 
10.30 – 10.40 uur Zangensemble: studenten jaar 1 
10.45 – 11.00 uur Informatie over stages en afstudeerprofielen door studenten jaar 3 en 4 
11.00 – 11.15 uur Popworkshop: studenten jaar 2 
11.15 – 11.45 uur Workshop music technology & neurologische muziektherapie 
11.45 – 12.00 uur Strijkensemble: studenten jaar 1, 2 en 3  
12.30 – 13.00 uur Na de studie: Yesim Saltek (alumnus) vertelt 
13.00 – 13.30 uur Wereldmuziekensemble 
 
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! Kom en doe gezellig mee 

 

Dit is de studie Muziektherapie  ronde II   lokaal ES-1.15 

13.30 – 14.00 uur Informatie over de opleiding 
14.00 – 14.10 uur Zangensemble: studenten jaar 1 
14.15 – 14.30 uur Informatie over stages en afstudeerprofielen door studenten jaar 3 en 4 
14.30 – 14.45 uur Popworkshop: studenten jaar 2 
14.45 – 15.15 uur Workshop Improvisatie-lab 
15.15 – 15.30 uur Ensemble (studenten Muziektherapie en Docent Muziek)  lokaal ES-2.32 
pauze 
15.45 – 16.00 uur Informatie over de opleiding 
16.00 – 17.00 uur Informatie over toelatingsexamens 

 

Sing-along met de Koorklas   

De Koorklas bestaat uit studenten jaar 1 en 2 van de opleidingen Muziektherapie en Docent Muziek en staat 
onder leiding van Frank Deiman. Vandaag nodigen we iedereen uit om mee te zingen, dus kom en doe 
gezellig mee!  
 

Theorieonderwijs en toelatingsexamens 

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

Inschrijving bij de ArtEZ balie in de kantine 

 

Stemtesten en voorspelen op je eigen instrument 

11.00 – 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    lokaal ES-2.14, 2.16 
   Frank Deiman en Hans van der Werf 
Inschrijving bij de ArtEZ balie in de kantine 
 

Overige 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  
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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 

 

Master of Music Therapy   

Our Master of Music Therapy (MMT) programme, entirely taught in English language, offers professional 
music therapists the opportunity to advance and innovate their clinical and research expertise in the creative 
and international environment of ArtEZ University of the Arts. The MMT prepares you to develop expertise 
and innovative thinking in music therapy applied to clinical practice, community building, technology and 
research. 
Camila Pfeiffer will inform you about the Master of Music Therapy in room ES-2.33 
 


