Rockacademie (Muziek)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort
Rockacademie leidt muzikanten op tot
ondernemende professionals die de popsector
mede gaan bepalen.
Jij bent authentiek, creatief, ambitieus en
getalenteerd. Jij begint deze hbo opleiding als
Electronic Music Producer, Drummer, Bassist,
Gitarist, Songwriter, Keyboardspeler, Vocalist of
Rapper. Wij bereiden jou in vier jaar voor op een
gemengde beroepspraktijk. Je leert samenwerken
met andere muzikanten en je bouwt een netwerk
op. Je onderzoekt je roots, je visie en je
toekomstige werkterreinen. Je geeft je eigen
onderwijs vorm door je weg te vinden in de
domeinen Music, Business, Education and Sound
& Music Technology.

Inhoud

Wat kun je van ons verwachten
Rockacademie weet wat de muziekindustrie vraagt
en werkt samen met experts uit deze industrie om
haar onderwijs up to date te houden. Onze
docenten staan altijd met één been in het onderwijs
en met één been in de muziekindustrie. Je bouwt
dus samen met studenten, alumni, docenten, de
opleiding en de muziekindustrie aan een
interdisciplinair muzikaal netwerk.

Voltijd

We zijn trots op Duncan Laurence, Krezip, Budakid
(Kevin Huizing), Floor Jansen (Nightwish), Sunday
Sun, Firebeatz, Intwine, Eefje de Visser, Stevie
Ann, Skiggy Rapz en Boef en de Gelogeerde Aap.
Andere oud-studenten spelen mee in met The Kik,
Laura Jansen, Nick en Simon en Trijntje
Oosterhuis.

Telefoon: 08850 74166

Wat verwachten wij van jou
Vanaf de eerste dag ben je bezig met je eigen
carrière. We bieden jou de ruimte je te ontwikkelen
in de verschillende rollen in de muziekindustrie. In
het eerste jaar volgt iedereen hetzelfde programma
aangevuld met je eigen skill-lessen. De nadruk ligt
op elkaar leren kennen, samenwerken en oriëntatie
op de hoofdfase. In de hoofdfase is eigen initiatief
en gerichte ambitie nodig om de juiste keuzes te
maken. Rockacademie biedt je de kans om af te
studeren met het profiel van de professional die jij
wilt worden.

Studievorm

Als je start met de opleiding ben je authentiek,
creatief, ambitieus en getalenteerd. Als je
afstudeert ben je een muzikale ondernemer en ben
je in staat om je talent en je ambitie te matchen met
de mogelijkheden binnen de muziekindustrie.

Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

E-mail: FHKrockacademie@fontys.nl
Website: fontys.nl/rockacademie




@rockacademie
/rockacademie

Het eerste jaar
Tijdens de propedeuse volgt iedereen hetzelfde
programma, uitgezonderd natuurlijk de skills-lessen
in de discipline waarvoor je bent aangenomen. In dit
eerste jaar ligt de nadruk op elkaar leren kennen,
samenwerken en oriëntatie op de hoofdfase. In de
hoofdfase is eigen initiatief en gerichte ambitie nodig
om de juiste keuzes te maken. De Rockacademie
biedt je de kans om af te studeren met het profiel van
de professional die jij wilt worden.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



X uur colleges/lessen
X uur projecten/praktijk
X uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

%

Zelfstudie

%

Praktijk

%

Een studiejaar bestaat uit 2 semesters van 20 weken.

Over FHK
De 15 bachelor- en masteropleidingen van Fontys
Hogeschool voor de Kunsten (FHK) zijn
ondergebracht in verschillende academies en
nemen een aparte plaats in binnen Fontys. Alle
opleidingen zijn verzameld in een prachtig nieuw én
historisch gebouw in het centrum van Tilburg waar
het van maandag tot en met zaterdag bruist van
energie en creativiteit.



Instroomprofiel
Havo

VWO

CM





EM





NG





NT







Studiekosten

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
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Het ontwikkelen van creatief talent staat centraal. Je
krijgt alle mogelijkheden om te excelleren in de
kunstdiscipline waar jij een grote passie voor hebt.
Je moet wel over je eigen grenzen heen durven
kijken. Je wordt uitgedaagd om bij de andere
academies en disciplines te gaan kijken, elkaar te
inspireren en de samenwerking op te zoeken. Met
het oog op de veranderende beroepspraktijk, word
jij zowel in de diepte als in de breedte opgeleid. Jij
wordt een professional die zelfstandig aan de slag
gaat en voor zichzelf en anderen een kunstzinnige
toekomst weet te creëren.
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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.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Music

