KLASSIEK OPEN PODIUM i.s.m.
STICHTING VRIENDEN VAN
KAMERMUZIEK ARNHEM
ZO | 3 april 2022 |
Muzenzaal | 12.00 UUR

www.klassiekopenpodium.nl

Keira Steentjes
Piano
● Edvard Grieg (1843-1907)
Lyrische stücke op. 54 no. 4 notturno
● Franz Liszt (1811-1886)
Liebestraum no. 3

De Vooropleiding Band
van ArtEZ:
Ruben Joziasse (toetsen)
Timo Mulder (bas)
Jip Smaling (drums)
Huub Schoolkate (gitaar)
Thijs Buijing (trompet)
Tugce Kartal (vocals)
Mahre Jolink (vocals)

● De Vooropleiding Band van het
ArtEZ conservatorium speelt diverse
stukken uit het Jazz en Pop
repertoire

● Moritz Moszkowski (1854-1925)
Etude op. 72 no. 6
● Johannes Brahms (1833-1897)
Intermezzo in a major
● Serge Prokofiev
Prelude Op.12
● Aram Khachaturian (1903-1978)
Toccata in A

Puk Wijnhoven (zang)
en
Vincent Bal (gitaar)
● “what’s new” (Jazz Standard)
●"if it hadn’t been for love" (Adele)
●"Savior complex" (Phoebe
Bridgers)

De vooropleiding van het ArtEZ
Conservatorium
De
vooropleiding
van
het
ArtEZ
Conservatorium heeft plezier, vakmanschap en
nieuwsgierigheid als kernwaarden. Binnen het
vooropleidingstraject worden de studenten op
hoog niveau voorbereid op het volgen van een
Bachelorstudie muziek aan het ArtEZ
Conservatorium. De vooropleiding biedt een
veilige en inspirerende omgeving aan
gepassioneerde en getalenteerde jonge musici
vanaf 12 jaar.
De vooropleiding is er voor de disciplines
Klassieke Muziek, Jazz & Pop, Docent
Muziek en Media Music. Naast een 'Interne
Vooropleiding' en een 'Jong Talentklas',
heeft
het
ArtEZ
Conservatorium
samenwerkingsverbanden met middelbare
scholen in de regio om betere aansluiting
tussen middelbare scholen en het
conservatorium te realiseren. Deze 'ArtEZ
Connected' vooropleiding muziek, maakt het
mogelijk middelbare school en een
conservatoriumstudie te combineren.

Klassiek Open Podium
2022-2023:
23 oktober 2022,
15 januari,
1 maart en
19 maart 2023

De Vooropleiding Band
Binnen de vooropleiding band wordt in
wekelijkse lessen gewerkt aan goed
samenspel en aan brede repertoirekennis.
Onder leiding van bandcoach Nico Gerhards
bereidt de band vanaf het begin van het jaar
een grote hoeveelheid repertoire voor om dit
te kunnen presenteren in de periode april juni.
Voor meer informatie over de vooropleiding
band en over het vooropleidingprogramma
kunt u contact opnemen met Tobias
Wenting,
coördinator
van
de
vooropleidingen muziek van het ArtEZ
Conservatorium:
to.wenting@artez.nl

