Basisopleiding dirigent HaFaBra-orkesten
Docenten: Chris Derikx en Jan Bosveld
Opleidingstraject en vakkenpakket
De opleidingen zijn onder te verdelen in drie leerjaren die lopen van september
tot en met juni. Tijdens deze uitgebreide opleiding worden de volgende
theorievakken gedoceerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene Muziektheorie
Solfège
Instrumentatie
Analyse van muziekwerken
Muziekgeschiedenis
Instrumentenleer
Harmonieleer
Repetitietechniek
Partituurstudie
Literatuur (geschiedenis van de blaasorkesten)

Ieder leerjaar zullen er naast de theorievakken ook praktijklessen plaatsvinden
door middel van repetitiebezoeken, stages en workshops door gastdocenten.
1e leerjaar
In de eerste helft van het eerste jaar zijn er stages. De cursist gaat hierbij op
bezoek bij een repetitie van een orkest en observeert, maar zal ook praktisch aan
de slag gaan. In de tweede helft van het eerste jaar zal er een eerste praktische les
bij een orkest plaatsvinden. Het eerste jaar wordt afgesloten met een theorietoets
en een praktijktoets.
2e leerjaar
In het tweede jaar worden er meer orkesten bezocht zodat er veel ervaring in de
praktijk wordt opgedaan. Alle theorievakken worden aan het eind van het tweede
jaar afgesloten.
3e leerjaar
Het derde jaar is vooral praktijkgericht. Er zullen veel praktische stages gedaan
worden en er wordt veel aandacht besteed aan instrumenteren. Dit derde en
laatste jaar wordt afgerond met een openbaar eindexamen.

Landelijke richtlijnen
De Basisopleiding Dirigent HaFaBra is gebaseerd op landelijke richtlijnen en
voldoet aan landelijk geldende kwaliteitseisen (voorheen raamleerplan). Deze
opleiding heeft het landelijke keurmerk van de stichting Kunstkeur toegekend
gekregen. Hierdoor is de opleiding erkend als officiële basisopleiding voor
dirigenten. Wanneer studenten afstuderen aan deze opleiding kunnen ze
handelen als zelfstandige dirigent bij een orkest.

Intake
De intake/toelatingstoets bestaat uit een schriftelijk toets waarin wat vragen over
algemene muziekleer worden gesteld en een motivatiegesprek. Speelervaring in
een HaFaBra orkest is wenselijk. Hoewel kennis van slagtechniek niet is verplicht
zal er wel worden gevraagd wat basale slagtechniek te laten zien.
Locatie
Fontys Conservatorium Tilburg
Intake
zaterdag 11 september tussen 11.00 – 16.00 uur
Lesdata
zaterdag 18 september 2021, 9 oktober, 13 november en 11 december,
van 10.00 – 17.00 uur
vervolg data n.n.b.
Cursustijden
10.00 – 17.00 uur
Kosten opleiding
€1700,- per jaar, excl. lesmateriaal
Betaling voorafgaand aan de cursus te voldoen
Aanmelding en info
Nadere info of aanmelding via cursuscoördinator Inge Joldersma,
educatie@bvodi.nl of telefonisch via 06 53 426 026

(alle informatie o.v.)

