Talentprogramma’s muziek Bonnefanten College Maastricht

Talentprogramma’s Muziek bovenbouw: Voortraject Pop/Rock

Het voortraject Pop/Rock is een lessencyclus van gemiddeld 28 lesblokken voor leerlingen uit vmbo
leerjaar 4, havo leerjaar 4/5 of vwo leerjaar 4/5/6 die getalenteerd: een bandinstrument bespelen
(drum, basgitaar, gitaar, toetsen); zelf muziek maken (songwriters); zingen of rappen en de ambitie
hebben om naar een mbo- of hbo-vervolgopleiding Pop/Rockmuziek te gaan.
Het doel is om leerlingen kennis te laten maken met alle aspecten die van belang zijn voor de
vervolgopleiding en klaar te stomen voor het toelatingsexamen.
Het voortraject Pop/Rock is een aanvulling op de instrumentale lessen die de leerling bij een
muziekschool of privé-docent volgt en dient niet ter vervanging hiervan.

LVO Maastricht is voor de invulling van dit traject een samenwerking aangegaan met licentiehouders
van Rockacademie Tilburg (Fontys). Dit zijn alumni (afgestudeerden) van de Rockacademie die een
licentie hebben waardoor ze een voorbereidend traject vorm kunnen geven en kandidaten voor het
toelatingsexamen aan de Rockacademie Tilburg kunnen voordragen. Klik hier voor meer uitleg:
https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Rockacademie-Muziekvoltijd/Voortrajecten/Licentiehouders.htm

Aanbod Voortraject Pop/Rock: Gedurende gemiddeld 28 lesweken krijgen de leerlingen wekelijks
een lesblok van 2 uur aangeboden. Binnen deze lessen maken de leerlingen kennis met alle aspecten
die van belang zijn voor de vervolgopleiding en worden de leerlingen (die in het laatste leerjaar van
het middelbaar onderwijs zitten) klaargestoomd voor het toelatingsexamen.
Binnen de lessen komen de volgende onderdelen aan bod:
 band-coaching/spelen in een band
 coaching per discipline/instrument
 muziektheorie
 muzikaal gehoor
 songwriting/eigen productie creëren
 voorbereiding auditie
Daarnaast worden de volgende faciliteiten aangeboden:
 Performancemogelijkheden in Maastricht
 Deelname aan en het bezoeken van voorstellingen in allerlei theaters en bij muziekpodia.
 Deelname aan voorspeelmomenten, in een kleine setting en voor groter publiek op school en
eventueel bij voorstellingen elders.
 Projectdag op Rockacademie Tilburg en/of andere muziekvervolgopleiding.
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Locatie en tijdstip:
De lesblokken vinden momenteel plaats bij Bonnefanten College Maastricht, Eenhoornsingel 100
Maastricht, op *vrijdagmiddag van 15:30 – 17:30 (m.u.v. feestdagen, vakanties en lesvrije dagen)
* dag en tijdstip is afhankelijk van beschikbaarheid van de docenten en kan per schooljaar
veranderen.
Om ervoor te zorgen dat een leerling iedere week tijdig aanwezig kan zijn vanuit andere
scholen/locaties, wordt er met de betreffende schoolleiding contact opgenomen om te bekijken of
het rooster van de leerling hierop aangepast kan worden.

Auditie:
Om deel te kunnen nemen aan het voortraject Pop/Rock moet er een meer dan gemiddeld muzikaal
niveau aanwezig zijn. Door middel van een auditie wordt er bekeken of de leerling aan het gewenste
muzikale startniveau voldoet. Voor meer informatie over de auditie verwijzen we u naar het
document ‘auditierichtlijnen voortraject pop/rock’
https://www.bonnefantencollege.nl/school/onderwijs/talentprogrammas-muziek/

Kosten:
Aan deelname zit een bijdrage van € 150,- per schooljaar verbonden. Uit deze bijdrage worden o.a.
de activiteiten, workshops, performancemogelijkheden en excursies betaald.

Aanmelden:
kan via het inschrijfformulier op
https://www.bonnefantencollege.nl/school/onderwijs/talentprogrammas-muziek/

Voor meer informatie betreffende het Voortraject Pop/Rock kunt u contact opnemen met:
Dhr. Marcel van Montfort
Docent Muziek & Coördinator Talentprogramma’s Muziek Bernard Lievegoed College
m.vanmontfort@stichtinglvo.nl

