Muziek (Academy of Music and
Performing Arts)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten?

De nieuwe conservatoriumopleiding Academy of
Music and Performing Arts is naast een
kwalitatieve, eigentijdse vakopleiding een opleiding
die vertrekt vanuit het samenspelen en creëren.
Tevens verbindt de opleiding diverse kunstvormen
zoals dans, theater en beeldende kunst met
muziek. Uitgangspunten zijn een hoog artistiek
niveau, het versterken van de
sociaal-maatschappelijke verbinding via co-creatie,
een interdisciplinair curriculum in een internationale
leeromgeving. Studenten worden zo voorloper en
spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van
nieuwe visies op het muziekkunstenaarschap.

We vormen je tot voorloper die een belangrijke rol
speelt in de ontwikkeling van nieuwe visies op het
muziekkunstenaarschap. In onze visie rust dat
kunstenaarschap, naast hoogstaande artistieke
kwaliteit, op zes belangrijke pilaren: Ensemblespel,
Zelfmanagement, Interdisciplinariteit,
Praktijkgericht onderzoek, Collectief
ondernemerschap en Internationale
verbondenheid. Onze topdocenten zijn verbonden
met het werkveld en coachen je om jouw talenten
en artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen.
Hiervoor zetten we ook (inter-)nationale ensembles
in residentie in.

Inhoud

Wat verwachten wij van jou?

Fontys AMPA maakt deel uit van Fontys
Hogeschool voor de Kunsten (FHK); hier vind je 15
kunstenopleidingen (bachelors en masters) onder
één dak. AMPA biedt een vierjarig Bachelor of
Music programma. Het is een internationaal
georiënteerde opleiding die de studenten wil
opleiden tot het hoogste niveau van hun kunnen als
muziekkunstenaars. Om dat te bereiken zetten we
de deuren van ons prachtige FHK-gebouw wijd
open: we werken intensief samen met experts in
muziek en ensemblespel en de andere
kunstopleidingen binnen FHK en laten ons
ondersteunen door een platform van Nederlandse
en internationale Ensembles in Residence.

Een kunstopleiding betekent hard werken aan je
passie: muziek. Je bent een muzikaal talent met
hbo-kwaliteiten. We verwachten van je dat je zowel
excelleert in je eigen (muziek)discipline als dat je
jouw vaardigheden toepast binnen andere
kunstdisciplines. Je bent gedreven, nieuwsgierig en
creatief. Je wilt je vanuit het eigen instrument en
het ensemblespel tot een muziekkunstenaar met
een hoog ambachtelijk en creatief niveau
ontwikkelen. Je bent bereid om zelfstandig en met
je medestudenten hard te werken en creatief te
ondernemen. Putting your musical talent to work!

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Telefoon: 08850 77744
E-mail: FHKampa@fontys.nl
Website: fontys.nl/ampa

Studieprogramma
In onze visie rusten het kunstenaarschap en
hoogstaande artistieke kwaliteit op zes belangrijke
pilaren. De key skills:
1. Ensemblespel staat centraal in het programma;
alle andere vaardigheden haken hierbij aan.
2. Zelfmanagement is het vermogen meester te zijn
van je eigen talent en optimaal gebruik te maken van
de mogelijkheden die AMPA biedt.
3. Interdisciplinariteit is het vermogen verbindingen
aan te gaan en samen te werken met andere
kunstdisciplines.
4. Praktijkgericht onderzoek is het vermogen om de
muzikale praktijk in verband te brengen met een
theoretisch kader.
5. Collectief ondernemerschap is het vermogen het
eigen muzikale kunstenaarschap te vermarkten.
6. Internationale verbondenheid betekent dat de
student in staat is een internationaal netwerk op te
bouwen en in internationale contexten te werken.



Instroomprofiel
Havo

VWO

CM





EM





NG





NT





Met een Havo, VWO of MBO niveau 4 diploma is het mogelijk om in te stromen in het
HBO. Om aan AMPA (HBO bachelor Muziek, voltijd) te kunnen studeren dien je het
toelatingsexamen met goed gevolg af te leggen. Het toelatingsexamen bestaat uit
een auditie voor het instrument en een test op het gebied van solfège en algemene
muziekleer. Meer informatie is te vinden op de website van AMPA: fontys.nl/ampa



Studiekosten
Deze vaardigheden vormen de kern van ons
curriculum.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



4 uur hoofdvaklessen
5 uur algemene praktijklessen
10 uur theorielessen

Een studiejaar bestaat uit 2 periodes van 15 weken
en een derde periode van 9 weken.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
bladmuziek, boeken, readers, concert- en
museumbezoek, een laptop, etc.

Open dagen en zo...



Open dagen
Wat kun je met deze opleiding?
AMPA leidt je op tot voorloper die een bepalende rol
speelt in de ontwikkeling van nieuwe visies op het
muziekkunstenaarschap. Putting your musical
talent to work! Na het afstuderen heb je een hoge
mate van zelfmanagement en een onderzoekende
houding. Je vindt je weg in de gemengde
beroepspraktijk, vormt eigen ensembles (klassiek en
jazz), geeft concerten, speelt in orkesten, geeft les,
zet projecten op, dirigeert of werkt in het cultureel
management.

Tilburg
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

16-11-2019
21-03-2020

Aanmelden



Aanmelden doe je via Studielink.
Info over audities en toelating vind
je op onze site.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. Alle
opleidingen van Fontys
Hogeschool voor de Kunsten zijn
zogenaamde selectieopleidingen
en voor deze opleidingen bestaat
de studiekeuzecheck uit een
toelatingsexamen/auditie.

T: 08850 80000

24-08-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Music

