
AUDITIES
Klaar om je talent naar de juiste plek te brengen? 
Meld je dan nu aan voor de audities!

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit, creativiteit, 
motivatie en toekomstbeeld. Daarnaast wordt getoetst of je over 
een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis 
beschikt. De auditie bestaat uit 3 rondes.

Voorselectie 
Voorselectiematerialen dienen vóór 26 februari 2023  
ingeleverd te zijn. Meer informatie over hoe en wat je 
precies moet inleveren vind je op onze website.

Ronde 1: muziektheorie en motivatie
27 maart t/m 31 maart 2023.
 
Ronde 2: presentatie en gesprek
-  Afstudeerrichting E-music en  

Associatie degree Electronic music:  
3 t/m 6 april 2023.

-  Afstudeerrichting Pop en Creative Artist: 
11 t/m 14 april 2023.

  
All set? 
Schrijf je via Studielink in voor de audities. 

Heb je nog vragen? 
Neem contact met ons op via 
conservatorium@inholland.nl



CURSUS
MUZIEKTHEORIE
Goed voorbereid beginnen aan je auditie? 
Volg de cursus muziektheorie!

Je speelt in een band of maakt je eigen muziekproducties, 
je ambieert een carrière in de muziek en je zoekt een 
degelijke voorbereiding voor de auditie van de opleiding 
Pop, Creative Artist, E-music of de Associate degree 
Electronic music. Dan is onze cursus muziektheorie precies 
wat je zoekt! Onze cursus bereidt je in korte tijd voor op 
het theoretische gedeelte van de auditie.

Doelgroep
De cursus muziektheorie is geschikt voor potentiële 
studenten die auditie willen doen voor Conservatorium 
Haarlem, maar twijfelen of ze de juiste kennis en 
vaardigheden bezitten om de auditie te kunnen halen. 
Je hebt daarnaast het juiste diploma om een hbo-
opleiding te mogen volgen of je staat op het punt om 
deze te behalen.

Resultaat
Na het volledig volgen van deze cursus heb je inzicht in 
het niveau van je eigen kennis en vaardigheden welke 
nodig zijn voor het behalen van het theoretische gedeelte 
van de auditie.

Je kunt je aanmelden door 
een e-mail te sturen naar 
conservatorium@inholland.nl

Lesprogramma
• Theoretische kennis
• Noten lezen in G- & F-sleutel
• Maatsoorten
• Ritmes
• Toonladders majeur, mineur, 

aeolisch, harmonisch mineur  
en mineur pentatonisch

• Akkoorden en akkoordsymbolen
• Expressietekens
• Gehoortraining
• Van bladmuziek zingen
• Ritme uitvoeren
• Onderscheiden van 2-,3-  

en 4- klanken
• Melodisch dictee
• Ritmisch dictee

Data 2023
13 februari, 20 februari, 6 maart,
13 maart en 20 maart  

Lestijd: maandagavonden  
(tijd wordt nog nader bepaald)

Kosten
De kosten voor de theoriecursus 
bedragen € 120,- incl. BTW.

www.conservatorium-haarlem.nl
facebook.com/conservatoriumhaarlem

instagram.com/conservatoriumhaarlem


