Aan de ouders/verzorgers en leerlingen uit leerjaar 3 t/m 5

Oldenzaal, 27 mei 2019
Betreft: samenwerking met ArtEZ leerlingen leerjaar 3 t/m 5
Beste ouder, verzorger en leerling,
Misschien heb je het al wel gehoord op school: we zijn vanaf nu partnerschool van ArtEZ
Connected.
Volg jij het vak muziek in de bovenbouw (klas 4/5/6) en ben je op zoek naar meer uitdaging,
verdieping en verbreding? Meld je dan nu aan voor de vooropleiding muziek.
Twijfel je nog welke studie je straks wilt gaan doen, maar wil je je op muzikaal gebied wel verder
ontwikkelen, dan ben je ook van harte welkom!
Wat is het doel?
Het doel van de theorieopleiding is eenvoudig: ze leidt op tot de theoretische toelatingstest
aan het conservatorium. Op veel conservatoria is de focus verlegd van collectieve, genormeerde,
schriftelijke toetsen naar individuele, mondelinge examens. Daarbij wordt minder nadruk gelegd op
de vraag of je voldoet aan de eisen met betrekking tot jouw theoretische kennis en vaardigheden.
Er wordt vaak meer gekeken naar de vraag: heb je een gehoormatige basis waar de vakopleiding
op kan voortbouwen? Met andere woorden: ben je ontwikkelbaar?
Hoe wordt de vooropleiding aangeboden?
Kies je ArtEZ Connected, dan krijg je wekelijks een uur les door de vakdocent muziek aan
een van de locaties, te weten locatie de Thij of Lyceumstraat. Het belangrijkste is het ontwikkelen
van je gehoor. Dat doen we door te musiceren (zowel vocaal/instrumentaal). Door songs te zingen,
ritmes te tikken, stukken te spelen en te luisteren ontwikkel je je muzikale vaardigheden. De
bewustwording van tonale relaties, intervallen, theoretische begrippen en dergelijke is daarbij
leidend. Het uiteindelijke doel is dat je jouw voorstellingsvermogen in muziek dusdanig hebt
ontwikkeld dat je een muziekstuk eigenlijk gelijk, zodra je het ziet, kunt interpreteren (plaatsen)
en uitvoeren. Je begrijpt dus de muziek en de systemen waarop muziek gebaseerd is steeds beter.
En verder?
Naast de extra muziekles van de muziekdocent, kun je deelnemen aan Masterclasses, ArtEZconcerten en krijg je gedurende het jaar enkele werkdagen aangeboden op het Conservatorium.
De werkdagen worden verzorgd door de opleidingen in Enschede (Popacademie, Docent Muziek,
MediaMusic en Muziektherapie) om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende
muziekstudies en om ze voor te bereiden op een succesvolle toelating.

Wat kost dat?
Dat is het mooiste: de gehele opleiding wordt bekostigd door ArtEZ en het Twents Carmel College.
Uitzonderingen hierop zijn reiskosten en kosten die buiten bovenstaande opzet vallen.
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij je muziekdocent.
Aanmelden kan tot 31 augustus 2019.
Locatie Lyceumstraat: Tineke Steenbeeke
t.steenbeeke@twentscarmelcollege.nl
Locatie de Thij:
Barbara Boomkamp
b.boomkamp@twentscarmelcollege.nl
Met vriendelijke groet,
Arna Roersma, adjunct-directeur havo/vwo bovenbouw

