
 

Betreft: Voorlichting ArtEZ Connected Vooropleiding Muziek. 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  

Heeft u een zoon of dochter die talentvol is op het gebied van muziek? Dan willen wij u en uw 
kind graag informeren over de ArtEZ Connected Vooropleiding Muziek die NSG Groenewoud 
aanbiedt in samenwerking met het ArtEZ Conservatorium. In deze vooropleiding krijgen de 
leerlingen professionele begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor 
het volgen van een conservatoriumstudie. Ook kunnen ze ontdekken of hun toekomst mogelijk 
in een muziekstudie ligt.  

Voorbereiding op muziekstudie 
In de vooropleiding krijgen gemotiveerde jongeren de kans om hun talent te ontwikkelen, te 
ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en zich voor te bereiden op een auditie voor een 
conservatoriumopleiding. De deelnemende leerlingen krijgen: gezamenlijke theorielessen, een 
aantal hoofdvaklessen van conservatoriumdocenten, presentatiemogelijkheden in de vorm van 
bijv. een voorspeelavond, workshops en werkdagen op ArtEZ met alle vooropleiding leerlingen 
bij elkaar. De leerlingen houden daarnaast hun eigen (privé)docent voor vocale of 
instrumentale lessen.  

Inschrijving is mogelijk voor zowel Klassieke Muziek, Jazz & Pop, Docent Muziek (mét een 
specifiek hoofdvak-instrument) en Media Music. Deelname staat open vanaf het tweede of 
hogere leerjaar. Na inschrijving ontvangen de kandidaten een oproep voor een toelatingstest 
in de periode mei-juli. Wie deze test met goed gevolg aflegt, kan in schooljaar 2023-2024 met 
de vooropleiding beginnen.  

Informatiebijeenkomst 
Om u verder te informeren kunt u aansluiten bij onze live informatiebijeenkomst.  
Deze vindt plaats op: 

• dinsdag 11 april 2023 van 19:00-20:00 uur. 
• Op het NSG Groenewoud in Nijmegen. 

Graag nodigen wij belangstellende leerlingen en hun ouders hiervoor uit. Op de bijeenkomst 
wordt u nader geïnformeerd over onder meer de opzet van de vooropleiding en de 
toelatingsprocedure. Er is daarnaast ruimte voor uw vragen. 

Mocht u vóór de bijeenkomst nog vragen hebben, horen wij het ook graag. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Niekus j.niekus@nsg-groenewoud.nl 
(Muziekdocent NSG Groenewoud) 

Tobias Wenting to.wenting@artez.nl 
(Coördinator Vooropleidingen, ArtEZ)
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