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Welkom! 
 
Op 13 november vindt tussen 10.00-16.00 uur de Open dag plaats van het ArtEZ 
Conservatorium in Zwolle. Je bent van harte welkom! 
 
Vanuit de Reulandzaal (de concertzaal van het ArtEZ Conservatorium Zwolle) is er op de 
Open dag een livestream met optredens en informatiemomenten van de afdelingen. Je kunt je 
voor de livestream via de website aanmelden. Het programma is als volgt: 
 
10.30-11.00 uur: Online informatie over de opleiding Docent Muziek.   
Hoofd van de afdeling Docent Muziek Frans Haverkort en studenten vertellen over de studie 
Docent Muziek. Tussen 10.00-10.30 uur kun je voorafgaand meekijken met een koorrepetitie 
van deze afdeling. 
 
11.15-11.45 uur: Online informatie over de opleiding Klassieke Muziek.  
Aljosja Buijs, hoofd van de afdeling Klassieke Muziek vertelt samen met een student en 
docent over de opleiding Klassieke Muziek. Daarna kun je kijken naar een aantal optredens. 
 
13.00-13.30 uur: Online informatie over de opleiding Jazz & Pop.  
Door Tilmar Junius, hoofd van deze opleiding. Samen met een student en een docent 
informeert hij je over de opleiding. Daarna kun je kijken naar een aantal optredens. 
 
Open dag programma 
Als je op de Open dag aanwezig bent in Zwolle dan kun je een programma verwachten zoals 
hieronder. Het volledige programma hebben we voor je als je de Open dag bezoekt.  
Het adres: Aan de Stadsmuur 88 Zwolle. 
 
*Informatierondes voor Klassieke Muziek, Jazz & Pop en Vooropleiding 
 
Op de Open Dag zijn er informatierondes die je kunt bezoeken.  
Klassieke Muziek  
11.15-11.45 uur en 
12.30-13.15 uur  
Jazz & Pop 
11.00-11.45 uur en 
13.00-13.30 u ur 
Vooropleiding 
11.00-11.30 u en 
13.30-14.00 u 
 
 
*Docent Muziek boulevard 
 
Op de 2e verdieping vinden er in de Docent Muziek lokalen de hele dag verschillende 
activiteiten plaats van de opleiding Docent Muziek, zoals voorbeeldlessen, presentatie koor, 
informatie-rondes en nog veel meer. Inloop is de hele dag mogelijk. 
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*Informatie en Presentaties, meedoen. 
 
De hele dag zijn er presentaties van en is er informatie over de hoofdvakken en andere 
vakken. Ook is er een mogelijkheid voor een theorietest (Jazz&Pop), een Ritmepracticum-
workout, het bezoeken van openbare lessen en repetities. 
 
 
*Optredens 
 

♫ Diverse bands (Jazz-ensemble, popbands, latinbands. Bigband, vocal jazz-ensemble) 
♫ Informatie en presentatie zang Jazz & Pop 
♫ Presentaties hoofdvak Drums en Gitaar J&P door hoofdvakdocenten 
♫ Presentatie en Informatie JongTalentklas en Vooropleiding 
♫ Optredens zang, gitaar en trompet Klassieke Muziek  
♫ Cello-ensemble, trombone-ensemble 
♫ Optreden Docent Muziek-koor 

 
 
 
 
*Hoofdvakken 
 
De meeste hoofdvakdocenten zijn aanwezig op de Open dag.  
Over de volgende hoofdvakken kun je informatie krijgen: 
 
Klassieke Muziek  

 
• Fluit  
• Klarinet*  
• Trompet 
• Trombone  
• Saxofoon  
• Slagwerk 
• Zang 
• Gitaar 
• Piano 
• Viool  
• Cello  
• Contrabas  
• Accordeon 
 
*(Klarinetdocent Peter-Marc Dijcks geeft workshops op de open dag met repertoire dat je kunt 
gebruiken op de toelating. Heb je interesse, stuur dan een mail naar projectmedewerker Marc van 
Wessel m.vanwessel@artez.nl) 
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Jazz&Pop 
 

• Zang 
• Saxofoon (tot 13.30 uur) 
• Piano/toetsen 
• Gitaar (tot 14.00 uur) 
• Contrabas/basgitaar 
• Drums 
 
Theorie Jazz & Pop 
Op de open dag kun je tussen 10.30 uur en 15.30 uur een theorie-toelatingstest doen. Je kunt 
dan kiezen uit een proeftoelating om te kijken wat dat is of je kunt een theorietest doen die 
meetelt als toelating. Als je deze laatste doet met een voldoende score hoef je in het voorjaar 
van 2022 geen theorietoelating meer te doen. 
Inschrijven voor deze testen op de Open dag bij de aanmeldbalie. Je kunt dan aangeven 
welke test je wilt doen. De testen duren een half uur per persoon. 
 
Studio en drumcabines 
Check ook onze nieuwe drumcabines en de (in aanbouw zijnde) studio! 
 
 
Zoals je ziet is er veel te doen op de Open dag van ArtEZ Conservatorium Zwolle.  
Schrijf je in en kom langs als je een goede indruk wilt krijgen van de stad, de mogelijke 
studies, het gebouw en de ‘bewoners’ van het Conservatorium.  
 

We begroeten je graag op 13 november! 
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