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Kunstorgonisoties in Noord-Brobont hopen met de inrichting von een netwerk voor
muziekexomens een deel von de I 

.l0,000'zwevende' 
muzikonten in de provincie in

koort te kunnen brengen,
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Muziekleerlingen uit Noord-Brabant kunnen

voortaan dichtbil huis examen doen. Ook

het aantal dagen waaÍop zehun proeve van

bekr,vaamheid kunnen afleggen, wordt fors

uitgebreid. Dat is het resultaat van een samen-

werkingsovereenkomst tussen zeven kunst- en

cultuurinstellingen om een provinciaal dekkend

netwerkvoor het afleggen van muziekexamens

in te richten.Voorheen deden leerlingen examen

bijhun eigen muziekschool. Leerlingen die een

opleidingvolgden via de vereniging ofbij een

privédocent, moesten daarvoor naar Kunstba-

lie in Tilburg. De samenwerking houdt in dat

leerlingen bij alle partners uit de overeenkomst

examen kunnen doen, ongeacht of ze er les

krilgen ofniet.

Kandidaten kriigen daardoor de keuze uit

verschillende locaties waaÍ zeexamen kunnen

doen. Een leerlingvan een muziekvereniging

die de opleidingen in eigen beheerverzorgt,

hoeft voor zijn examen niet meer per sé naar

Tilburg. Hij kan dat nu ook doen bil een van de

aangesloten muziekscholen. Door de samen-

werkingwordt bovendien het aantal examenda-

ta fors uitgebreid. Voor het praktijkexamen ziin

voortaan twintig data beschikbaar. Voor het

theorie-examen kan de kandidaat tien dagen

terecht in plaats van drie. Ook combinaties ziin

mogelilk. Een leerling die biyvoorbeeld dit;aar

het theorie-examen aflegt bii Kunstbalie, kan
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volgend jaar deelnemen aan het praktiikexa-

men bii Stichting Muziekactiviteiten Grensland

in Budel. Frank deJong, namens Kunstbalie de

initiatorvan het netwerk, legt uit dat de inrich-

ting van het netwerk niet alleen is bedoeld als

extra service voor leerlingen van de instellingen

die bi; de overeenkomst betrokken zijn. De cul-

turele partners hopen hiermee tevens de vele

duizenden leerlingen die buiten verenigings-

verband ofde muziekschool les volgen, de kans

te bieden om een landelijk erkend diploma te

halen. "In Noord-Brabant bespelen 150.000

mensen een instrument. Veertigduizend doen

dat in verenigingsverband. De overige I 10.000

musiceren op privébasis ofkriigen les bii

zelfstandige docenten. Door het inrichten van

een netwerkvan examenplaatsen maken we

examens ookvoor deze muzikanten makke-

liiker toegankeliik zodat ook zij gelegenheid

kriigen een landeliik erkend diploma te halen.

Bovendien hopen we deze 
'zwevende' 

muzikan-

ten in kaart te kunnen brengen om ze mogelilk

door te verwijzen naar de verenigingen. We

zíjner namelijkvan overtuigd dat zich onder

deze groep genoeg muzikanten bevinden die

zich graag bii een vereniging zouden willen

aansluiteni'

Behalve Kunstbalie maken deMuzelinckin Oss,

CKE in Eindhoven, Phoenix Cultuur/CHV

Noordkade te Veghel, Stichting Muziekactivitei-

ten Grensland in Budel, Stichting De Biblio-

theek CultuurPuntAltena in Werkendam en de

Brabantse Bond van Muziekverenigingen deel

uit van het netwerk. Ook de KNMO en Kunst-

connectie ziin betrokken geweest bii de tot-

standkomingvan de nieuwe infrastructuur. De

locaties zijn nu nog beperkt tot de deelnemende

partiien van de overeenkomst maarworden in de

nabije toekomst uitgebreid. Per I ianuari 20 16 is

het ook mogeliik om examen te doen in andere

disciplines dan blaasinstrumenten en slagwerk,

zoals strijk-, snaar- en toetsinstrumenten. Mu-

ziekorganisaties buiten Noord-Brabant hebben

al interesse getoond in het systeem. Informatie:

www.kunstbalie.nl/muziekexamens. .
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