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Nieuwe Brabantse samenwerkingsovereenkomst maakt
muziekexamens toegankelijker

Fotografie: Ben Nienhuis

Op 10 september opende Kunstbalie haar seizoen met de ondertekening
van een samenwerkingsovereenkomst met vijf culturele instellingen die
het afleggen van muziekexamens voor iedere Brabander nóg
toegankelijker maakt. De overeenkomst is tot stand gekomen op
initiatief van Kunstbalie met als doel het Brabantse netwerk
muziekexamens verder uit te breiden. Binnen deze overeenkomst gaat
Kunstbalie de samenwerking aan met de Muzelinck in Oss, CKE in
Eindhoven, Phoenix Cultuur/CHV Noordkade te Veghel, Stichting
Muziekactiviteiten Grensland in Budel en Stichting De Bibliotheek
CultuurPuntAltena in Werkendam. Daarnaast heeft de Brabantse Bond
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van Muziekverenigingen onlangs besloten om ook deel te nemen aan dit
netwerk.

Meer dan 150.000 Brabanders maken instrumentale muziek in verenigingsverband, bij zelfstandige docenten of muziekscholen. Door het veranderen
van de lokale culturele infrastructuur is het aanbod aan locaties voor het
afnemen van muziekexamens drastisch afgenomen binnen de provincie
Noord-Brabant. Daarom hebben de partners binnen dit
samenwerkingsverband besloten om extra muziekplaatsen op te zetten. Het
unieke is dat de examenkandidaat de keuze krijgt uit verschillende locaties
en per jaar kan kiezen uit twintig praktijk-examen data en tien, in plaats van
drie, theorie-examen mogelijkheden. Alle combinaties zijn mogelijk. Zo kan
een leerling bijvoorbeeld het theorie-examen in 2015 afleggen bij Kunstbalie
in Tilburg en vervolgens in 2016 deelnemen aan het praktijk-examen bij het
Gemeenschapshuis De Borgh in Budel. De locaties zijn nu nog beperkt tot de
deelnemende partijen van de overeenkomst maar worden in de nabije
toekomst uitgebreid. Per 1 januari 2016 is het ook mogelijk om examen te
doen in andere disciplines dan blaasinstrumenten en slagwerk.

Nieuw is ook dat de deelnemende partners niet alleen hun eigen leerlingen
examineren, maar ook leerlingen van buitenaf. Het maakt dus niet uit of
kandidaten zijn aangesloten bij een vereniging of dat ze les krijgen via een
muziekschool of zelfstandig docent. Het examen levert een landelijk erkend
muziekdiploma op wat voor de leerling de deuren opent naar
muziekverenigingsorkesten en regionale orkesten. Daarnaast sluiten de
examens aan op de leef-, en klankwereld van de leerlingen en is er genoeg
ruimte voor de docent om een eigen inhoudelijke en didactische aanpak te
hanteren. Door deze manier van werken wordt niet alleen de muzikale
2/3

kwaliteit en, -infrastructuur in Brabant bewaakt en verstevigd, maar ook een
mogelijkheid gecreëerd om op diverse vlakken talent een impuls te geven.

En dat is precies waar het Kunstbalie om gaat. Binnen de samenwerkingsovereenkomst liggen de voornaamste taken van Kunstbalie op het gebied
van het faciliteren en ontwerpen van nieuwe samenwerkingsverbanden en
het verder uitbreiden en verstevigen van het gehele Brabantse
muziekexamensysteem. In deze rol verbindt Kunstbalie gemeenten,
kunstinstellingen, verenigingen, docenten en privé muziekscholen met als
doel de kunstbeoefening en cultuurparticipatie binnen Brabant te vergroten.

Kunstbalie is het expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in
de provincie Noord-Brabant. Kunstbalie focust op het stimuleren van
cultuureducatieve en actieve kunstbeoefening op bovenregionaal en
provinciaal niveau, het tot stand brengen van lokale of regionale
samenwerkingen, het signaleren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en
het verzorgen van ondersteunende projecten en diensten. Kunstbalie werkt in
opdracht van Provincie Noord-Brabant.
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